ติดตามตัวชี้วัดและรายงาน>ระบบข้อมูลผู้บริหาร

รายงานสําคัญผูบ้ ริหาร






สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม

สาระสําคัญประกอบด้วย
 ภาวะการทํางานของประชากร
 รายงานกราฟข้อมูลสําคัญ

1
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2557
ตารางที่ 1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จําแนกตามหน่วยงาน
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน
สป.

งบที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณหลัง
(บาท)
โอนเข้า/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

เบิกจ่าย
227.8340
(ร้อยละ 18.03)
137.1824
(ร้อยละ 11.83 )
216.5411
(ร้อยละ 10.22)
145.1653
(ร้อยละ 13.17)
16,408.3949
(ร้อยละ 58.62)
17,135.1178
(ร้อยละ 50.94)

เบิกจ่าย+ก่อหนี้ผูกพัน
21.9497
(ร้อยละ 19.77)
22.2861
(ร้อยละ 13.75)
64.5834
(ร้อยละ 13.26)
13.8121
(ร้อยละ 14.42)
16,408.3949
(ร้อยละ 58.62)
122.6314
(ร้อยละ 51.30)

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จําแนกตามงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
งบบุคลากร

งบที่ได้รับจัดสรร งบประมาณหลังโอน
(บาท)
เข้า/โอนออก
3,304.7068
3,304.7068

งบดําเนินงาน

1,745.9245

1,745.1395

งบลงทุน

336.8851

337.5851

งบเงินอุดหนุน

27,252.3458

27,252.3458

งบรายจ่าย
อื่น
ภาพรวม

998.4696

998,554,600

33,638.3318

33,638.3318

ที่มา : กลุ่มงานคลังและพัสดุ สํานักบริหารกลาง

เบิกจ่าย
520.0829
(ร้อยละ 15.74)
195.3978
(ร้อยละ 11.20)
21.6669
(ร้อยละ 6.42)
16,312.3373
(ร้อยละ 59.86)
85.6327
(ร้อยละ 8.58)
17,135.1178
(ร้อยละ 50.94)

เบิกจ่าย+ก่อหนี้ผูกพัน
520.0829
(ร้อยละ 15.74)
94.3410
(ร้อยละ 16.60)
25.1052
(ร้อยละ 13.85)
16,312.3373
(ร้อยละ 59.86)
3.1851
(ร้อยละ 51.30)
122.6314
(ร้อยละ 51.30)

2
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 2 เดือน (1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2557)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ : กระทรวงแรงงานพบประชาชน
- จัดบริการด้านแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ความปรองดอง
2. โครงการ : เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
- เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริต
ประพฤติมิชอบ
3. โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านแรงงานเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3.1 สํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลความต้องการแรงงานและการ
ขาดแคลนแรงงาน ฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน
และร่างมาตรฐานแรงงานอาเซียน
3.2 จัดทํารายงานสถานการณ์และวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
3.3 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงาน
นอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุ)
3.4 เสริมสร้างศักยภาพด้านแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
4. โครงการ: เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
- จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
5. โครงการมหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติ
- จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี(เริ่มดําเนินการเดือนเมษายน 2558)
6. ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
6.1 ประสานการให้บริการด้านแรงงาน
6.2 บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
6.3 จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ

เป้าหมายการ
ดําเนินงาน
ทั้งปี
100,000 คน
100,000 คน

ผลการ
ดําเนินงาน
รอบ 2 เดือน
- คน
- คน

280 คน

106 คน

280 คน

106 คน

3 เรื่อง

- เรื่อง

380 เล่ม/ปี
1 เรื่อง

76 เล่ม/ปี
- เรื่อง

660 คน
380 คน

- 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

109,459 คน
109,459 คน
96,418 คน
- คน

3
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 2 เดือน (1 ตุลาคม–30 พฤศจิกายน2557)

ผลผลิต/กิจกรรม
7. ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหาร
จัดการแรงงาน
7.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน
7.2 จัดทํายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอด้านแรงงาน
7.3 จัดทําข้อเสนอเพื่อกําหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ
7.4 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
7.5 อํานวยการบริหารจัดการด้านแรงงาน
7.6 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน(เริ่มดําเนินการเดือน
ธันวาคม 2557)
- จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
9. ผลผลิต : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ
9.1 คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
9.2 ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ

เป้าหมายการ
ดําเนินงาน
ทั้งปี
28 เรื่อง

ผลการ
ดําเนินงาน
รอบ 2 เดือน
28 เรื่อง

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

ร้อยละ 20.75
ร้อยละ 18.73
ร้อยละ 43.92
ร้อยละ 21.89
ร้อยละ 30.24
ร้อยละ 8.33
-

330,000 คน

392,329 คน

330,000 คน
2 เรื่อง

392,329 คน
- เรื่อง

4
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
รอบ 2 เดือน (1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2557)
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานรอบ
2 เดือน

การบริหารจัดการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
โดยอาสาสมัครแรงงาน7,255 คน
 การให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน

14,740 คน

- ด้านจัดหางาน

1,227 คน

- ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ

6,658 คน

- ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
- ด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
- ด้านสิทธิประโยชน์แรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศ

523 คน
6,288 คน
44 คน

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยบัณฑิตแรงงาน 380 คน
 การให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน

- ด้านจัดหางาน
- ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
- ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
- ด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

3,333 คน
458 คน
2,106 คน
18 คน
751 คน

5
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ
รอบ 2 เดือน (1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2557)
จํานวนแรงงานไทยในต่างประเทศ (คน)
สนร./ฝ่ายแรงงาน

แรงงาน
ถูกกฎหมาย

แรงงาน
ผิดกฎหมาย

รวม

1. ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด)

14,620

600

15,220

2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี)

29,875

125

30,000

3. ญี่ปุ่น

15,171

4,391

19,562

4. ฮ่องกง

2,881

1,051

3,932

5. ไต้หวัน (ไทเป)

43,287

30

43,317

6. ไต้หวัน (เกาสง)

16,208

23

16,231

7. สิงคโปร์

8,659

350

9,009

8. บรูไน

1,648

-

1,648

9. มาเลเซีย

38,692

110,000

148,692

10. อิสราเอล

22,500

1,000

23,500

11. เกาหลี

19,595

3,378

22,973

12. เยอรมนี

58,078

-

28,078

1,378

-

1,378

272,592

120,948

363,540

13. ลิเบีย
รวม

หมายเหตุ : ข้อมูลแรงงานผิดกฎหมาย เป็นข้อมูลประมาณการ
ที่มา : สํานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

6
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
รอบ 2 เดือน (1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2557)
จํานวนแรงงานไทยที่มาร้องทุกข์
สนร./ฝ่ายแรงงาน

ไม่เกี่ยวกับเงินสิทธิ
ประโยชน์
(ราย)

เกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน์
(ราย)

(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(ราย)

1. ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด)

2

-

3

5

2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี)

-

-

-

-

3. ญี่ปุ่น

2

23,063.00

1

3

4. ฮ่องกง

2

254,600

58

60

5. ไต้หวัน (ไทเป)

184

-

31

215

6. ไต้หวัน (เกาสง)

44

405,848.46

134

178

7. สิงคโปร์

68

1,172,228.00

64

132

8. บรูไน

-

-

2

2

9. มาเลเซีย

1

-

66

67

10. อิสราเอล

97

384,750.00

32

129

11. เกาหลี

41

3,856,219.00

227

268

12. เยอรมนี

-

-

-

-

13. ลิเบีย

1

-

-

1

442

6,096,708.46

618

1,060

รวมทั้งสิ้น

ที่มา : สํานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

7
กรมการจัดหางาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 2 เดือน (1 ตุลาคม –30 พฤศจิกายน2557)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ: สร้างงาน สร้างบุญ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์
- สร้างงาน สร้างบุญให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานทําและสิทธิ
หน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย *เริ่มดําเนินการเดือน ธ.ค. 57
2. โครงการ: สร้างเสริมธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการ
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ
*เริ่มดําเนินการเดือน พ.ย. 57
3.โครงการ : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทํางาน
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎ
ระเบียบรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน *เริ่มดําเนินการเดือน พ.ย. 57
4. โครงการ: มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ
- สร้างงาน สร้างอาชีพ และจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
*เริ่มดําเนินการเดือน ก.พ. 58
5.ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทํา
5.1การให้บริการจัดหางานในประเทศ
5.2 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
5.3 การให้บริการแนะแนวอาชีพ
5.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
6. โครงการ : ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
6.1การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน
6.2 สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
7. ผลผลิต : คนต่างด้าวได้รับอนุญาตทํางาน
7.1 ตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบกิจการ
7.2 พิจารณาคําขอและจัดทําทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาต
ทํางาน

เป้าหมาย
การดําเนินงาน
ทั้งปี
2,000 คน
2,000 คน

ผลการดําเนินงาน
รอบ 2 เดือน
730 คน*
730 คน

1,000 คน

- คน*

1,000 คน

- คน

500 คน
500 คน

- คน*
- คน

20,000 คน
20,000คน

- คน*
- คน

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

1,466,960 คน
152,916คน
18,107คน
74,878 คน
1,221,059 คน
738,834 คน

1,000,000 คน

738,834 คน

16,358 คน

- คน

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

33,537 คน
6,087 แห่ง
150,216 คน
214,939 ครั้ง
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กรมการจัดหางาน
การดําเนินงาน

1 ต.ค. – 30 พ.ย.57

โครงการสร้างงาน สร้างบุญ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์
- สร้างงาน สร้างบุญให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานทําและสิทธิหน้าที่
ตามระบอบประชาธิปไตย
*เริ่มดําเนินการเดือน ธ.ค. 57
โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
* เริ่มดําเนินการเดือน พ.ย. 57
โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎ ระเบียบรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
* เริ่มดําเนินการเดือน พ.ย. 57
โครงการมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ
- สร้างงาน สร้างอาชีพ และจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
* เริ่มดําเนินการเดือน ก.พ. 58
ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทํา
1. ตําแหน่งงานว่าง (ในประเทศ)

730 คน*

- คน*

- คน*

- คน*

67,669 อัตรา

2. ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน

71,961 คน

3. ผู้ได้รับการบรรจุงาน

56,614 คน

4. การบริการจัดหางานในประเทศ
4.1 โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
4.2 โครงการส่งเสริมการมีงานทําอย่างยั่งยืน
- กิจกรรมให้บริการจัดหางาน ณ สํานักงาน
- กิจกรรมให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
- กิจกรรมมีงานทํานําชุมชนเข้มแข็ง
- กิจกรรมการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ
- กิจกรรมนัดพบแรงงาน (ใหญ่+ย่อย)
- กิจกรรมบริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานตลอด 24 ชั่วโมง

152,916 คน
- คน
151,284 คน
29,098 คน
92,289 คน
14,648 คน
988 คน
10,992 คน
3,269 คน
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กรมการจัดหางาน
การดําเนินงาน

1 ต.ค. – 30 พ.ย.57

1,632 คน
4.3 การให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ
119 คน
- จัดหางานพิเศษสําหรับผู้พ้นโทษ
776 คน
- จัดหางานพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา
686 คน
- จัดหางานให้คนพิการมีงานทํา
40 คน
- ส่งเสริมคนพิการมีงานทําในหน่วยงานภาครัฐ
11 คน
- สร้างโอกาสการมีงานทําให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน
18,107คน
5. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
- บริษัทจัดส่งคนหางาน
6,473 คน
- กรมการจัดหางานจัดส่ง
1,629 คน
- เดินทางด้วยตนเอง+เดินทางประเภท Re-Entry
8,699 คน
- บริษัท/นายจ้างพาไปทํางาน
532 คน
- บริษัท/นายจ้างพาไปฝึกงาน
774 คน
6. การให้บริการแนะแนวอาชีพ
74,878 คน
- แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา
9,313 คน
- แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
8,563 คน
- แนะแนวอาชีพให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนทั่วไป
53,824 คน
-ศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานแบบครบวงจร
3,178 คน
7. การให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
1,221,059 คน
โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
1. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
738,834 คน
- โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงในการทํางานต่างประเทศ
158,789 คน
- โครงการเคาะประตูบ้านเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงคนหางาน
943 คน
- โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทํางานต่างประเทศ
10,002 คน
- การรับเรื่องร้องทุกข์ชว่ ยเหลือคนหางานให้ได้รับเงินคืนและดําเนินคดีผู้กระทําผิดกฎหมายจัดหางาน 569,100 คน
154 คน
 รับเรื่องร้องทุกข์คนหางาน
42 คน
 ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทําผิดกฎหมาย
154ราย
 ช่วยเหลือคนหางาน
568,750 บาท
 สิทธิประโยชน์เป็นจํานวนเงินที่คนหางานได้รับคืน
2.การสนับสนุนแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
- คน
คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทํางาน
1. ตรวจสอบการทํางานต่างด้าว และสถานประกอบกิจการ
- คนงานต่างด้าว
33,537 คน
- สถานประกอบกิจการ
6,087 แห่ง
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กรมการจัดหางาน
การดําเนินงาน
2. พิจารณาและจัดทําทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทํางาน
2.1 การพิจารณาคําขออนุญาตทํางาน (คนต่างด้าวถูกกฎหมาย)
-ประเภทจําเป็นเร่งด่วน
- ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป) (มาตรา 9)
- ประเภทนําเข้าตาม (MOU) (มาตรา 9)
- ประเภทผ่านการพิสูจน์สัญชาติ (มาตรา 9)
- ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) (มาตรา 12)
- คนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี
- คนต่างด้าวทํางานประมงมาตรา 13 (2)
- ชนกลุ่มน้อย
2.2 การจัดทําทะเบียนคนต่างด้าวที่ขออนุญาตทํางาน (คนต่างด้าวถูกกฎหมาย)
-ประเภทจําเป็นเร่งด่วน
- ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป) (มาตรา 9)
- ประเภทนําเข้าตาม (MOU) (มาตรา 9)
- ประเภทผ่านการพิสูจน์สัญชาติ (มาตรา 9)
- ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) (มาตรา 12)
- คนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี
- คนต่างด้าวทํางานประมงมาตรา 13 (2)
- ชนกลุ่มน้อย

1 ต.ค. – 30 พ.ย.57
150,216 คน
2,590 คน
24,420 คน
32,573 คน
73,027 คน
7,024 คน
- คน
- คน
10,582 คน
214,939 ครั้ง
2,590 ครั้ง
36,219 ครั้ง
39,769 ครั้ง
106,609 ครั้ง
10,165 ครั้ง
- คน
- คน
19,587 คน
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กรมการจัดหางาน
แผนภูมิแสดงสัดส่วนแรงงานต่างด้าวคงเหลือในราชอาณาจักร

แผนภูมิแสดงสัดส่วนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทํางาน

ที่ ม า : ข้ อ มู ล MOU (นํ า เข้ า และพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ ) จากแบบรายงานอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เมล์ ฝ่ า ยสารสนเทศฯ
กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : มาตรา 9 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
จํ าแนกเป็ น 4 ประเภท ดั งนี้ (1) ประเภททั่ วไป (2) ประเภทเข้ ามาทํ างานอั นจํ าเป็ นเร่ งด่ วน (3) ประเภทตลอดชี พ
(4) ประเภทข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกับประเทศคู่ภาคี
มาตรา 12 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทํางานในราชอาณาจักร ตามกฎหมายพิเศษ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
ลงทุน และกฎหมายอื่น
มาตรา 13 (1) หมายถึง คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ และได้รับการผ่อนผัน ให้ไป
ประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศและ (2) หมายถึง คนต่างด้าวเข้ามา
หรื อ อยู่ ในราชอาณาจั ก รโดยไม่ ได้ รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมายว่า ด้ว ยคนเข้า เมือ งแต่ไ ด้ร ับ อนุญ าตให้อ ยู ่ใ น
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 2 เดือน (1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2557)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ : เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยง
ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
2. ผลผลิต : เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
2.1 พัฒนาฝีมือและศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ
2.2 เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
3. โครงการ : ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
3.1 ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3 .2 ฝึ ก อ บ รม ค น พิ ก ารร่ ว ม กั บ มู ล นิ ธิ ข าเที ย ม ใน ส ม เด็ จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
3.3 ฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ
3.4 จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบ
กิจการเทิดไท้พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
4. ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ
4.1 พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
4.2 พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
4.3 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
4.4 จัดทําหลักเกณฑ์ พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
4.5 พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดําเนินการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545
4.7 ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพและผลิตภาพเพื่อ
การแข่งขัน
4.8 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
4.9 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงาน
รอบ 2 เดือน
ทั้งปี
500 คน
395 คน
500 คน

395 คน

122,329 คน
1,980 คน
120,349 คน
3,000 คน

13,549 คน
42 คน
13,507 คน
1,240 คน

3,000 คน

817 คน

20 คน

- คน

4,000 คน
77 แห่ง

423 คน
- แห่ง

3,471,681 คน

538,494 คน

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

1,133 คน
334 คน
2,078 คน
- สาขา
2 หลักสูตร
533,574 คน

200 แห่ง

- แห่ง

14,250 คน

1,375 คน

79 แห่ง

- แห่ง
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การดําเนินงาน

1 ต.ค. – 30 พ.ย.57

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ * เริ่มดําเนินการเดือน พ.ย. 57
เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
1. พัฒนาฝีมือและศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ
2. เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
2.1 พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
2.2 พัฒนาฝีมือแรงงานส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
2.3 พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและ
การท่องเที่ยว
2.4 เพิ่มศักยภาพแรงงงานไทยขับเคลื่อนการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
2.5 พัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการขนส่ง
2.6 ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
โครงการ : ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. ฝึกอบรมคนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
3. ฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ
4. จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการเทิดไท้พระบิดา
แห่งมาตรฐานการช่างไทย
พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
การประกอบอาชีพ
1. พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
2. พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
3. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
4. จัดทําหลักเกณฑ์ พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
5. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดําเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานฯ
7. ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพและผลิตภาพเพื่อการแข่งขัน
8. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน
9. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

395 คน

42 คน
13,507 คน
2,860 คน
225 คน
2,601 คน
1,917 คน
1,290 คน
4,614 คน
817 คน
- คน
423 คน
- คน

1,133 คน
334 คน
2,078 คน
- คน
2 หลักสูตร
533,574 คน
- คน
1,375 คน
- แห่ง
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 2 เดือน (1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2557)
ผลผลิต/กิจกรรม

1. โครงการ : แรงงานสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย
* เริ่มดําเนินการเดือน พ.ย. 57
- ส่งเสริมสนับสนุนให้แรงงานมีความปรองดองสมานฉันท์
2. โครงการ : เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงใน
การเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
* เริ่มดําเนินการเดือน พ.ย. 57
- เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. โครงการ: ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็น
มาตรฐานรองรับการเคลือ่ นย้ายแรงงานเสรีอาเซียน
3.1 กํากับดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติต่อแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานตามมาตรฐานแรงงาน * (เริ่มดําเนินการเดือน พ.ย.57
และยังไม่มีผลการดําเนินการ)
3.2 ส่งเสริมสิทธิด้านแรงงานแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
4. ผลผลิต : แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน
4.1 กํากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ และได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
4.2 กํากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยที่ดีในการทํางาน
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและ
เกิดความสมานฉันท์ในวงการแรงงานในการทํางาน
4.4 กํากับ ดูแล และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัด
สวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรของกรมและประชาชนเข้าใช้
บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
5. ผลผลิต : สถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
5.1 จํานวนสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ
ตามข้อกําหนดมาตรฐานด้านแรงงาน
5.2 สร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามให้
สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรฐานด้านแรงงาน

เป้าหมาย
การดําเนินงาน
ทั้งปี
5,200 คน

ผลการดําเนินงาน
รอบ 2เดือน
1,020 คน*

5,200 คน
1,500 คน

1,020 คน
303 คน*

1,500 คน

303 คน

10,250 คน

3,112 คน

700 แห่ง

- แห่ง

10,250 คน
2,800,000 คน
1,700,000 คน

3,112 คน
491,054 คน
258,131 คน

600,000 คน

111,983 คน

500,000 คน

120,940 คน

11,000 แห่ง

1,756 แห่ง

300,000 ครั้ง

70,422 ครั้ง

700 แห่ง

159 แห่ง

5,200 แห่ง

1,427 แห่ง
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 2 เดือน (1 ตุลาคม -30 พฤศจิกายน 2557)

ผลผลิต/กิจกรรม
6. โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- ส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การคุ้มครองตามกฏหมาย
7. โครงการ : ส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ
7.1 จํานวนแรงงานที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
7.2 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
8. โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อการคุ้มครองแรงงาน
- ศึกษาวิจัยการกําหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทําที่บ้านใน
ประเทศไทย * (เริ่มดําเนินการเดือน ก.พ. 58 เสร็จสิ้นเดือน ส.ค. 58)

เป้าหมาย
การดําเนินงาน
ทั้งปี
50,500 คน

ผลการดําเนินงาน
รอบ 2เดือน
6,197 คน

50,500 คน

6,197 คน

1,200,000 คน

306,618 คน

20,000 แห่ง

3,436 แห่ง

1 เรื่อง

- เรือ่ ง

1 เรื่อง

- เรื่อง *
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดําเนินงาน

1 ต.ค. – 30 พ.ย.57

โครงการแรงงานสมานฉันท์ สร้างเศรษฐกิจไทย
-ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานมีความปรองดองสมานฉันท์ * เริ่มดําเนินการเดือน พ.ย. 57
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
* เริ่มดําเนินการเดือน พ.ย. 57
โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานรองรับการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรีอาเซียน
1. กํากับดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติต่อแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานตามมาตรฐาน
แรงงาน * เริ่มดําเนินการเดือน พ.ย. 57 และยังไม่มีผลการดําเนินการ)
2. ส่งเสริมสิทธิด้านแรงงานแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน
1. กํากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ และได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
2. กํากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการ
ทํางาน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ใน
วงการแรงงาน
4. กํากับ ดูแล และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรของกรมและประชาชนเข้าใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรม
แรงงานได้รับการตรวจคุ้มครองตามกฎหมาย ประกอบด้วย
- การคุ้มครองแรงงานในระบบ
 ตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ
 ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ
 สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายฯ
- การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 2 กรณี
(1) ผู้รับงานไปทําที่บ้าน
 นายจ้าง/ผู้ว่าจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงาน
 ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
 ลูกจ้างที่ผ่านการคุ้มครองแรงงานและได้รบั การปฎิบัติถูกต้อง

1,020 คน*
303 คน*

- แห่ง*
3,112 คน
491,054 คน
258,131 คน
111,983 คน
120,940 คน
1,756 แห่ง
70,422 ครั้ง

4,233 แห่ง
161,181 คน
3,869 แห่ง
141,668 คน

41 คน
461 คน
431 คน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดําเนินงาน
(2) แรงงานภาคเกษตรกรรม
 นายจ้าง/สถานประกอบกิจการที่ได้รับการตรวจคุ้มครอง
 ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงาน
 ลูกจ้างที่ผ่านการคุ้มครองแรงงานและได้รบั การปฏิบัติถูกต้อง
- ความปลอดภัยในการทํางาน
 ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
 ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
 สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องด้านความปลอดภัยฯ
 ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องด้านความปลอดภัยฯ
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
(1) กรณีข้อพิพาทแรงงาน
 สถานประกอบกิจการที่เกิดข้อพิพาทแรงงาน
 ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
 ข้อพิพาทแรงงานที่ยุติ
 ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการที่เกิดข้อพิพาทแรงงานยุติ
(2) กรณีข้อขัดแย้ง
 สถานประกอบกิจการที่เกิดข้อขัดแย้ง
 ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
 สถานประกอบกิจการที่ข้อขัดแย้งยุติ
 ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการที่เกิดข้อขัดแย้งยุติ
(3) วินิจฉัยและยุติคําร้อง
 คําร้องที่วินิจฉัยแล้วมีสิทธิได้รับเงิน
 ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับคําร้อง
 ลูกจ้างได้รับเงินสิทธิประโยชน์เป็นเงิน
1.การตรวจคุ้มครองแรงงานสตรี

1 ต.ค. – 30 พ.ย.57
307 แห่ง
2,576 คน
2,143 คน
1,816 แห่ง
108,445 คน
1,325 แห่ง
68,145 คน

14 แห่ง
9,306 คน
10 แห่ง
7,260 คน
12 แห่ง
4,857 คน
12 แห่ง
4,857 คน
436 ราย
1,449 คน
9.08 ล้านบาท

 ตรวจคุ้มครองแรงงานสตรีในสถานประกอบกิจการ
 ลูกจ้างที่เป็นแรงงานสตรีที่ผ่านการตรวจและได้รับการปฏิบัติถูกต้อง
2.การตรวจคุ้มครองแรงงานเด็ก

79,463 คน/3,798 แห่ง
70,115 คน/3,434 แห่ง

 ตรวจคุ้มครองแรงงานเด็กในสถานประกอบกิจการ
 ลูกจ้างทีเ่ ป็นแรงงานเด็กที่ผ่านการตรวจและได้รับการปฏิบัติถูกต้อง

421 คน/365 แห่ง
199 คน/56 แห่ง
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การดําเนินงาน

1 ต.ค. – 30 พ.ย.57

สถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านแรงงาน
1. จํานวนสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามข้อกําหนด
159 แห่ง
มาตรฐานแรงงานไทย
2. สร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามให้สถานประกอบกิจการ
1,427 แห่ง
ปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรฐานด้านแรงงาน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- ส่งเสริม พัฒนาและกํากับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครอง
6,197 คน
ตามกฎหมาย
โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
1. จํานวนแรงงานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
306,618 คน
เสพติด
3,436 แห่ง
2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการคุ้มครองแรงงาน
- ศึกษาวิจัยการกําหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทําที่บ้านในประเทศไทย
* (เริ่มดําเนินการเดือน ก.พ. 58 เสร็จสิ้นเดือน ส.ค. 58)

- เรื่อง
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สํานักงานประกันสังคม
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 2 เดือน (1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2557)

ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมาย
การดําเนินงาน
ทั้งปี

ผลการดําเนินงาน
รอบ 2 เดือน

1. ผลผลิต : ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจาก
ระบบประกันสังคม
- จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
สําหรับผู้ประกันตน

11,570,000 คน

2. ผลผลิต : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการ
ประกันสังคม

11,230,000 คน

11,105,463 คน

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

11,105,463 คน
422,267 แห่ง
9,092,602 คน
352,596 ราย

2.1 ขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย
- จํานวนผู้ประกันตน
- จํานวนสถานประกอบกิจการ
- จํานวนลูกจ้าง
- จํานวนนายจ้าง
2.2 จัดเก็บเงินสมทบ
- ร้อยละของจํานวนรายการส่งเงินสมทบผ่านธนาคารไปรษณีย์
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
2.3 จัดบริการสิทธิประโยชน์
- จํานวนการรับเงินทดแทน
- จํานวนการรับประโยชน์ทดแทน
3. ผลผลิต : แรงงานนอกระบบได้รับความคุม้ ครองจากการประกันสังคม
3.1 ขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
3.2 จัดเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40
3.3 จัดบริการสิทธิประโยชน์สําหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40

11,471,036 คน
11,471,036 คน

ร้อยละ 52.00

-

129,000 ราย
34,875,000 ราย
2,150,000 คน

17,017 ราย
6,669,160 ราย
2,041,520 คน

2,150,000คน
ร้อยละ 50
57,900 ราย

2,041,520 คน
- ราย
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สํานักงานประกันสังคม

1 ต.ค. -30 พ.ย.57

1. ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม
- จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสําหรับผู้ประกันตน
2. ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม
- ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลโดยการจัดบริการ
รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2.1 การขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย
 ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
 สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
 ลูกจ้างขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
 นายจ้างขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
2.2 การจัดเก็บเงินสงเคราะห์
 ร้อยละของจํานวนรายการส่งเงินสมทบผ่านธนาคาร ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ

2.3 จัดบริการสิทธิประโยชน์
 จํานวนการรับเงินทดแทน
 จํานวนการรับประโยชน์ทดแทน
3. แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม
- ขึ้นทะเบียนกลุ่มแรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
 ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน

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

11,471,036 คน
11,105,463 คน

11,105,463 คน
422,267 แห่ง
9,092,602 คน
352,596 ราย
17,017 ราย
6,669,160 ราย
2,041,520 คน
8,087 คน
1,476,707 คน
156,483 คน
505 คน
399,738 คน
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ผลการดําเนินงานของกองทุนในกํากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม

1 ต.ค. - 30 พ.ย. 57

1. กองทุนประกันสังคม
 สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
 สถานะเงินกองทุน
- กรณีไม่รวมภาระผูกพันกรณีชราภาพ

422,267 แห่ง
787,825.71 ล้านบาท
518.099 ล้านบาท

 ประโยชน์ทดแทน รวม 7 กรณี
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

51,473.80 ล้านบาท
31,236,961 ราย

1) กรณีเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ และคลอดบุตร
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

32,217.37 ล้านบาท
28,053,770 ราย

2) กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

14,155.09 ล้านบาท
17,319,968 ราย

3) กรณีว่างงาน
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

5,101.34 ล้านบาท
231,523 ราย

2. กองทุนเงินทดแทน (กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน)
 สถานะเงินกองทุน

45,406 ล้านบาท

 ลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุน

9,092,602 คน

 นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุน

352,596 ราย

 เงินประโยชน์ทดแทน
 จํานวนการรับเงินทดแทน (กรณีการประสบอันตราย)

2,164.07 ล้านบาท
111,422 ราย
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ผลการดําเนินงานของกองทุนในกํากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
1. กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ (คงเหลือ)
- จํานวนคนหางานที่ได้รับเงินสงเคราะห์จากกองทุน
- จํานวนเงิน
2. เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน (คงเหลือ)
- อนุมัติเงินกู้
- จํานวนเงินที่อนุมัติ

1 ต.ค. – 30 พ.ย. 57
789.81 ล้านบาท
42 คน
1.10 ล้านบาท
15.28 ล้านบาท
205 กลุ่ม
15.89 ล้านบาท

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (คงเหลือ ณ เดือนตุลาคม 2557)
- รับชําระหนี้
- รับเงินสมทบ

1 ต.ค. – 30 พ.ย. 57
771.21 ล้านบาท
18.79 ล้านบาท
40.12 ล้านบาท

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1. กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน(คงเหลือ)
 สหกรณ์ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้
- เงินที่อนุมัติให้สหกรณ์กู้
 ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้
2. กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (คงเหลือ)
 รับเงินค่าปรับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 รับเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง
- ยอดเงินสงเคราะห์ที่จ่าย

1 ต.ค. – 30 พ.ย. 57
128.51 ล้านบาท
- แห่ง
- ล้านบาท
7,789 คน
224.09 ล้านบาท
1.136 ล้านบาท
439 ราย
- ล้านบาท
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ข้อมูลการทํางานของประชากรประจําเดือน พฤศจิกายน 2557
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
54.96 ล้านคน
ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน
(ผู้ที่พร้อมทํางาน)
38.31 ล้านคน (ร้อยละ 69.7)

ผู้มีงานทํา
37.92 ล้านคน (ร้อยละ 99)

ผู้อยู่นอกกําลังแรงงาน
(ผู้ที่ไม่พร้อมทํางาน)
16.65 ล้านคน (ร้อยละ 30.3)
ในภาคเกษตรกรรม
12.28 ล้านคน (ร้อยละ 32.4)
นอกภาคเกษตรกรรม
25.64 ล้านคน (ร้อยละ 67.6)

นายจ้าง
1.20 ล้านคน

ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์
6.23 ล้านคน

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
2.56 ล้านคน
กิจกรรมการเงินและการประกันภัย
0.50 ล้านคน

ลูกจ้างเอกชน
14.35 ล้านคน

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
0.20 ล้านคน

ทํางานส่วนตัว
12.30 ล้านคน

การรวมกลุ่ม
0.04 ล้านคน

ก่อสร้าง
2.15 ล้านคน

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
1.32 ล้านคน

ลูกจ้างรัฐบาล
3.54 ล้านคน

ทํางานให้ครอบครัว
6.49 ล้านคน

การผลิต
6.63 ล้านคน

บริหารราชการ ป้องกันประเทศและ
การประกันสังคมภาคบังคับ
1.65 ล้านคน

ผู้รอฤดูกาล
0.10 ล้านคน (ร้อยละ 0.2)

การศึกษา
1.13 ล้านคน
ด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์
0.61 ล้านคน

ผู้ว่างงาน
0.29 ล้านคน (ร้อยละ 0.8)

กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ
0.74 แสนคน
อื่น ๆ
1.92 ล้านคน

ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ
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แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนผู้มีงานทําจําแนกตามอุตสาหกรรมที่สําคัญ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 กับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556

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

ปี 2557
1.92
0.74
0.61
1.13
1.65
0.2
0.5
2.56
1.32
6.23
2.15
6.63
12.28

ปี 2556
1.83
0.61
0.62
1.1
1.63
0.17
0.51
2.42
1.17
6.28
2.36
6.47
12.85

จากการสํ า รวจของสํ า นัก งานสถิต ิแ ห่ง ชาติเ ดือ นพฤศจิก ายน 2557 เมื ่อ เปรีย บเทีย บกับ
จํา นวนผู้มีง านทํา ในช่ว งเวลาเดีย วกัน กับ ปี 2556 พบว่า ผู้มีง านทํา ปี 2557 จํา นวน 37.92 ล้า นคน
ปี 2556 จํา นวน 38.02 ลดลง 1.0 แสนคน โดยในภาคเกษตรกรรม จํา นวนผู้ทํางานปี 2557 จํานวน
12.28 ล้า นคน ปี 2556 จํา นวน 12.85 ล้า นคน ลดลง 5.7 แสนคน นอกภาคเกษตรกรรม จํา นวน
ผู้ทํางานปี 2557 จํานวน 25.64 ล้านคน ปี 2556 จํานวน 25.17 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4.7 แสนคน ซึ่งจํานวน
ผู้ทํางานนอกภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดสามอันดับ ได้แก่ อันดับที่หนึ่ง สาขาการผลิต จํานวน 6.63
ล้านคน อันดับที่สอง สาขาการขายปลีก-ส่ง และซ่อมรถฯ จํานวน 6.23 ล้านคน อันดับที่สาม คือ สาขาที่พักแรม
และบริการด้านอาหาร จํานวน 2.56 ล้านคน
ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ

25
กราฟแสดงเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับ
ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2557 กับ ปี 2556
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เมื่อเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับของแรงงานไทยในต่างประเทศ ปี 2557 กับปี 2556 พบว่า
รายได้ส่งกลับ เดือนตุลาคม 2557 (8,069 ล้านบาท) สูงกว่าเดือ นตุล าคม 2556 (7,880 ล้านบาท)
จํานวน 189 ล้านบาท

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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รายชื่อผู้บริหาร
ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทํางาน

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

-

0-2246-1881

พลเอกกิตติ ปทุมมาศ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวง

-

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

นายอารักษ์ พรหมณี

รองปลัดกระทรวง

085-660-9916

0-2232-1093-4

นายวินัย ลู่วิโรจน์

รองปลัดกระทรวง

081-174-9494

0-2232-1124-5

นายประวิทย์ เคียงผล

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

081-805-7394

0-2232-1122-3

นายวิษณุ ปาณวร

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

089-890-7746

0-2232-1126-7

นายกรีฑา สพโชค

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

085- 483-8607

0-2232-1134

-

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

085-660-9916

0-2232-1118-9

-

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

081-375-3471

0-2232-1118-9

-

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
รักษาการในตําแหน่ง
ที่ปรึกษากฎหมาย
รักษาการในตําแหน่ง
ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน
อธิบดีกรมการจัดหางาน

084-438-7133
081-816-9854

0-2232-1118
0-2247-6291

081-805-7394

0-2248-6866

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม

081-174-7676

0-2247-6600

084-700-9972

0-2245-7787

098-269-9933

0-2525-2814

นายสมเกียรติ บุญทอง
นายสุเมธ มโหสถ
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ
นางปราณิน มุตตาหารัช

-

0-2245-1327

