63
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การประกันสังคม

ความสัมพันธ์โครงสร้างการว่างงานกับอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

1. กองทุนประกันสังคม
 สปก.ที่มีลูกจ้าง ๑
479,838 แห่ง
ส.ค.62
คนขึ้นไป
 ลูกจ้างผู้ประกันตน
16,408,753 คน ส.ค.62
 มาตรา 33
11,679,220 คน ส.ค.62
 มาตรา 39
1,629,374 คน
ส.ค.62
 มาตรา 40
3,100,753 คน
ส.ค.62
2. สถานะกองทุนประกันสังคม
= 2,125 พันล้านบาท
Q2/62 ณ มิถุนายน
3. การรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม 7 กรณี
(เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย
สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน) ณ เดือน
 จํานวนเงิน ที่จ่าย
6,882.84
ก.ค.62
ประโยชน์ทดแทน
ล้านบาท
 จํานวนผู้รับบริการ
5.73 ล้านราย
ก.ค.62
4. จํานวนผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
= 184,291 ราย
ส.ค.62
5.สถานะกองทุนเงินทดแทน
 เงินกองทุน
Q2/62 ณ
66 พันล้านบาท
มิถุนายน
 จํานวนนายจ้าง
424,408 คน
ส.ค.62
 จํานวนลูกจ้าง
11,697,262 คน
ส.ค.62
 จํานวนลูกจ้างที่
ประสบอันตราย หรือ
8,294 คน
ก.ค.62
เจ็บป่วยจากการทํางาน
6. การจ่ายประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน
 จํานวนเงิน
178.04 ล้านบาท ก.ค.61
7. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคมมาตรา 33
(YoY) ส.ค.62 = 1.24%
(YoY) ก.ค.62 = 1.35%
(QoQ) Q2/62 = 0.28%
(QoQ) Q1/62 = -0.36%
8. อัตราการจ้างงานในระบบประกันสังคม (มาตรา 33)
ต่อประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ไตรมาส 2/62 = 20.50% ไตรมาส 1/62 = 20.57%
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แรงงานต่างด้าว
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางาน


รายไตรมาส/ปี
Q / ปี

GDP
(%)

Q 2 ปี 2562
Q 1 ปี 2562
Q 4 ปี 2561
Q 3 ปี 2561

2.3
2.8
3.7
3.3

อัตราการ
ว่างงาน
(%)
0.91
0.92
0.93
0.92

จํานวนผู้ว่าง
งาน (คน)
351,160
351,160
358,770
373,450

ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงทํางาน
Q1/2562 ISIC Rev.4

ไตรมาส
2/2562
67.95
30.47
69.53
23.55
27.91
25.90
1.20
ต่อหนึ่งแสนแห่ง

2.17
ต่อหนึ่งแสนแห่ง

138.23

(ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย)

-

ภาคการเกษตร
นอกภาคการเกษตร

รวมทั้งสิ้น

มาตรา 59

มาตรา 62
มาตรา 63
มาตรา 64

3,092,300 คน
ตลอดชีพ
ทั่วไป
พิสูจน์สัญชาติเดิม
นําเข้าตาม MOU

241 คน
115,749 คน
765,100 คน
977,624 คน

พิสูจน์สัญชาติดําเนินการจัดทํา/
ปรับปรุงทะเบียนประวัติ

1,075,645 คน

ส่งเสริมการลงทุน BOI
ชนกลุ่มน้อย
คนต่างด้าวทํางาน ไป - กลับ

46,781 คน
52,385 คน
58,775 คน

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว

ที่มา : สศช. และ สสช.
ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน
(ศร.กศร.สป.รง.)
อัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงาน
อัตราการจ้างงานในภาคเกษตรต่อกําลัง
แรงงานผู้มีงานทํา
อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรต่อ
กําลังแรงงานผู้มีงานทํา
อัตราการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม
อัตราการปฏิบัตไิ ม่ถูกต้องตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน
อัตราการปฏิบัตไิ ม่ถูกต้องเรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางาน
อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงานต่อสถาน
ประกอบกิจการ 100,000 แห่ง
อัตราการเกิดข้อขัดแย้งต่อสถาน
ประกอบกิจการ 100,000 แห่ง

ส.ค.62

137.82
131.42

รายงานข้อมูลแรงงานรายเดือน
ณ สิงหาคม 2562
กําลังแรงงาน (LF): ที่มาสํานักงานสถิติแห่งชาติ

ประมาณการรายได้ ต่อหัว ปี 2562: ทีม่ า สศช.
Per Capita GDP = 250,086.5 บาท/คน/ปี (ปี 2562)
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (%Change of GDP)
Q2/62 = ร้ อยละ 2.3

Q1/62 = ร้ อยละ 2.8

Q4/61 = ร้ อยละ 3.7

Q3/61 = ร้ อยละ 3.3

ค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
(%Change of GDP) ทั้งปี 2561

ร้ อยละ 4.1

ประมาณการปี 2562

ร้ อยละ 2.7 – 3.2
รายได้ เฉลีย่ ต่ อครัวเรือนต่ อเดือน (ปี 2560)
= 26,946 บาท
ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยต่ อครัวเรือนต่ อเดือน (ปี 2561)
= 21,346 บาท
หนีส้ ินเฉลีย่ ต่ อครัวเรือนที่มีหนีส้ ิน (ปี 2560)
= 178,994 บาท
- หนีส้ ินในระบบ (ปี 2560)
ร้ อยละ 90.0
- หนีส้ ินนอกระบบ (ปี 2560)
ร้ อยละ 5.8
- หนีส้ ินในและนอกระบบ (ปี 2560)
ร้ อยละ 4.2
- มูลค่าการส่ งออก ส.ค. 62 (ล้านเหรียญ สรอ.) = 21,205.0
- อัตราการส่ งออกหดตัว ส.ค.62 (YoY)
= -4.0 %
(ทีม่ า : สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
โดย ความร่ วมมือจากกรมศุลกากร)
- ประมาณการอัตราเงินเฟ้อปี 2562
- ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือน ส.ค.62
- ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือน ส.ค.61
- อัตราการเปลีย่ นแปลงของดัชนี ส.ค.62 (YoY)
(ที่มา : สํ านักนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้ า)

ร้ อยละ 0.7 – 1.2
= 102.80
= 102.27
ร้ อยละ 0.52

รายเดือน
ก.ค.62
ส.ค.62
ประชากร
ทั้งหมด (คน)
กําลัง
แรงงานรวม
(ล้านคน)
ผู้มีงานทํา
(ล้านคน)
ภาคเกษตร
(ล้านคน)
นอกภาค
เกษตร
(ล้านคน)

ผู้ว่างงาน
(คน)
แรงงานใน
ระบบ (ล้าน
คน)
แรงงาน
นอกระบบ
(ล้านคน)
ผู้สูงอายุ >=
60 ปี(ล้าน
คน)
ผู้สูงอายุที่
ทํางาน
(ล้านคน)
ผู้พิการ
(คน)
เส้นความ
ยากจน

ปี (รายปี)
2560
2561

-

-

66,188,503

66,413,979

38.09

38.08

38.24

38.43

37.62

37.62

37.46

37.86

11.95

12.33

11.78

12.17

25.67

25.29

25.68

25.69

4.36
(1.1%)

3.82
(1.0%)

4.51
(1.2%)

4.04
(1.1%)

-

-

16.90

17.10

-

-

20.80

21.20

-

-

11.35

11.80

-

-

4.06

4.36

2,053,855

2,068,793

-

-

-

-

2,686

-

(บาท/คน/เดือน)

ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ, กรมการปกครอง
จัดทําโดย
กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โทร 02-232 1379
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ตารางเปรียบเทียบจํานวนผู้มีงานทําจําแนกตาม
ภาคอุตสาหกรรม หน่วย:ล้านคน
ส.ค.62
อุตสาหกรรม
ยอดรวม
37.62
1.ภาคเกษตร
12.33
- เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง
2.นอกภาคเกษตร
25.29
 ภาคอุตสาหกรรม
- การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน, การผลิต,
16.94
ไฟฟ้าฯ, การจัดหาน้าํ ฯ, การก่อสร้าง
 ภาคบริการ
- การขายส่ง ขายปลีกฯ, การขนส่งฯ, ที่พัก
แรมฯ, ข้ อ มู ล ข่ า วสารฯ, กิ จ กรรมท าง
ก ารเงิ น ฯ ,กิ จ ก รรม อ สั งห าริ ม ท รั พ ย์ ,
กิ จ ก รรม ท างวิ ช าชี พ วิ ท ยาศ าสต ร์ ฯ ,
กิจกรรมการบริห ารฯ, การบริหารราชการ 16.94
การป้องกันประเทศฯ, การศึกษา, กิจกรรม
ด้ า น สุ ข ภ าพ ฯ, ศิ ล ปะ ความบั น เทิ ง ฯ,
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ, กิจกรรมการจ้าง
งานในครัวเรือนส่วนบุ คคลฯ, กิจกรรมของ
องค์การระหว่างประเทศ, ไม่ทราบ ฯลฯ

แรงงานไทยในต่างประเทศและคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ

อัตราว่างงานอาเซียน 10 ประเทศ

2560 (รายปี)

อาเซียน

3.3
7.1
2.8
4.3
3.4
2.1
2.0
0.7
1.1
0.8
0.2
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1. แรงงานไทยในต่างประเทศ
รวม
 ถูกกฎหมาย
 ผิดกฎหมาย
 ประมาณการรายได้ส่งกลับ
ณ ก.ค.62 (P) ธปท.
 ประมาณการรายได้ส่งกลับ
ณ ส.ค.62 สปร.สป.รง.

475,196 คน
212,078 คน
263,118 คน
11,138 ล้านบาท

ส.ค.62

รวม
1,604 ราย
 ช่วยเหลือเงินสิทธิประโยชน์
282 ราย
 ช่วยเหลืออื่นๆ
1,322 ราย
ทีมา : สํานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

การพัฒนาศักยภาพ
ข้อมูลสะสมตั้งแต่
ส.ค. 2562
ต.ค.61 – ส.ค.62
แรงงานไทย
1. ฝึกก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน


ผู้สมัครการฝึกอบรม



ผู้เข้าการฝึกอบรม



จํานวนผู้สําเร็จการพัฒนา

1,024 คน
1,041 คน
1,639 คน

13,345 คน
13,295 คน
8,894 คน

2. ฝึกยกระดับฝีมือ

4,229.34 ล้านบาท

2. คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงาน
ไทยในต่างประเทศ



ผู้สมัครการฝึกอบรม



ผู้เข้าการฝึกอบรม



จํานวนผู้สําเร็จการพัฒนา

8,743 คน
8,913 คน
12,272 คน

ผู้สมัครทดสอบ



ผู้เข้ารับการทดสอบ



จํานวนผู้ผ่านการทดสอบ

2,237 คน
2,227 คน
2,073 คน

สปก.

39,744 คน
29,744 คน
29,786 คน

ข้อมูล
กรมการจัดหางาน


ส.ค. 2562

ตําแหน่งงานว่าง 39,926 คน

ผู้ลงทะเบียน
สมัครงาน

29,089 คน

บรรจุงาน

28,109 คน



ข้อมูลสะสม



ผู้สมัครการฝึกอบรม

(ต.ค.61 – ส.ค.62)



ผู้เข้าการฝึกอบรม



จํานวนผู้สําเร็จการพัฒนา

336,438 ราย
331,367 ราย
277,849 ราย

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ

ตารางจํานวนผู้มีงานทําจําแนกตามช่วงอายุ (ไตรมาส 2/62)
อายุ(ปี)
จํานวน(คน)
15-19
684,410
20-24
2,948,580
25-29
4,172,690
30-34
4,071,850
35-39
4,258,910
40-49
9,233,370
50-59
8,095,530
>=60
4,316,460

1,914 คน
1,962 คน
1,820 คน

41,747 คน
41,731 คน
39,376 คน

5.เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยในสถานประกอบการ


ผู้สมัครการฝึกอบรม



ผู้เข้าการฝึกอบรม



จํานวนผู้สําเร็จการพัฒนา

1,878 คน
1,935 คน
2,607 คน

11,281 คน
11,191 คน
10,153 คน

6.ฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน
 ผู้ขอสิทธิการฝึกอบรม
164,610 คน 4,236,835 คน
 จํานวนผู้ได้รับรองสิทธิการฝึกอบรม
164,610 คน 4,194,877 คน
*ผู้ฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นข้อมูลล่าสุดไม่ได้ย้อนเก็บข้อมูล

ส.ค.62

ปฏิบัตถิ ูกต้อง

1,667 แห่ง

ปฏิบัตไิ ม่ถูกต้อง

265 แห่ง

ลูกจ้าง ได้รับการปฏิบตั ิถกู ต้อง

134,383 คน
134,184 คน
124,207 คน

3.ทดสอบมาตรฐานฝีมือ


1. ผลการตรวจแรงงาน/สปก.
ตามกฎหมายคุ้มครองฯ

ได้รับการปฏิบตั ิ
ไม่ถูกต้อง

62,244 คน
12,854 คน

2. การชุมนุมเรียกร้อง

ส.ค.61



เกิดการชุมนุม

- ครั้ง



สปก.

- แห่ง



ลูกจ้างทั้งหมด

- คน



ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง

- คน



ร้อยละของลูกจ้างทั้งหมด

4.ฝึกอาชีพเสริม



1.บรูไน
2.ฟิลิปปินส์
3.อินโดนีเซีย
4.มาเลเซีย
5.เวียดนาม
6.สิงคโปร์
7.ลาว
8.ไทย
9.เมียนมาร์
10.กัมพูชา
ที่มา : www.ilo.org

ส.ค.62
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การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย

-

การยกอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยโดย 3 สถาบันหลัก
คือ IMD, WEF, DB
สถาบัน
ปี 2560
ปี 2561
IMD
* ปี 2550 มี 61 ประเทศ
* ปี 2560-2562 มี 63 ประเทศ
WEF (GCI 4.0)
* ปี 2560 มี 137 ประเทศ
* ปี 2561-2562 มี 140 ประเทศ
World Bank Group
* ปี 2562 มี 190 ประเทศ

ปี 2562

27

30

25

40

38

31

46

26

27

แนวทางและเป้าหมายการยกอันดับตัวชี้วัดในกลุม่ ทุนมนุษย์
อันดับผลิตภาพแรงงาน (Workforce Productivity)
จาก 63 ประเทศ โดย IMD

ปี 2561
30

ปี 2562
32

(Labor productivity) จาก 63 ประเทศ โดย IMD

58

54

อันดับความง่ายในการหาแรงงานมีทักษะ
* ปี 2560 มี 137 ประเทศ
* ปี 2561 มี 140 ประเทศ
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หมายเหตุ : ในปี 2018 WEF จะมีการใช้เกณฑ์ใหม่ (GCI 4.0) ในการจัดอันดับ

