สรุปผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562)
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานด าเนิ นงานภายใต้ 8 แผนงาน 2 ผลผลิ ต 12 โครงการระดั บผลผลิ ต 1 รายการค่ าใช้ จ่ ายบุ คลากรภาครั ฐ
2 ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง 4 ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกรม 21 ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการระดับผลผลิต (เชิงปริมาณ 16 ตัวชี้วัด และเชิงคุณภาพ 5 ตัวชี้วัด) 19 กิจกรรมหลัก
และ 48 กิจกรรมย่อย (กิจกรรมนาส่งกิจกรรมหลัก หรือนาส่งผลผลิต/โครงการระดับผลผลิต หรือนาส่งเป้าหมายการให้บริการกรม) โดยสานักพัฒนามาตรฐานแรงงานได้ รวบรวมและจัดทา
ผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) สรุปได้ดังนี้
ระดับผลการประเมิน

ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

2

-

-

-

ไม่ได้กาหนด
เป้าหมาย
ในรอบ 5 เดือน
-

ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกรม

4

2

-

-

-

2

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการระดับผลผลิต (เชิงปริมาณ)

16

10

1

2

2

1

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการระดับผลผลิต (เชิงคุณภาพ)

5

-

-

-

1

4

กิจกรรมหลัก

19

14

1

2

1

1

กิจกรรมย่อย (นาส่งกิจกรรมหลัก หรือนาส่งผลผลิต/
โครงการระดับผลผลิต หรือนาส่งเป้าหมายการให้บริการกรม)

48

31

1

6

9

1

ตัวชี้วัด/กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น

ผ่าน

ปรับปรุง

เร่งรัด

กาหนด
เป้าหมาย
ทั้งปี
2

เมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จาแนกตามผลผลิต/โครงการระดับผลผลิต/รายการ จานวน 2 ผลผลิต 12 โครงการระดับผลผลิต และ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ สรุปได้ดังนี้
เป้าหมายและผลดาเนินงาน
ผลผลิต/โครงการระดับผลผลิต/รายการ
รวมทั้งสิ้น
1. ผลผลิตสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
และแรงงานได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน
2. ผลผลิตสถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
3. โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย
(Safety Thailand)
4. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน
5. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ
แรงงานนอกระบบ
6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
7. โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล
8. โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ
9. โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงาน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
10. โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานสูงอายุ
11. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขต
สิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์
12. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
13. โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
และครอบครัว
14. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสีย่ ง
ในการเกิดการทุจริตและพฤติมิชอบ
15. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพ
แรงงาน

ทั้งปี

เป้าหมายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

เป้าหมาย
100%

(ผลงาน) ร้อยละ

59.22

รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562)
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
100%
90.97

1,678,400 คน

57.99

822,102 คน

973,275 คน

118.39

254,741,500.00

99,386,612.34

39.0147

5,200 แห่ง

55.46

2,620 แห่ง

2,884 แห่ง

110.08

20,429,500.00

7,699,637.78

37.6888

177,500 คน

3.33

30,300 คน

5,916 คน

19.52

13,466,400.00

5,350,525.94

39.7324

469,660 คน

51.93

223,565 คน

243,896 คน

109.09

13,335,900.00

5,243,874.77

39.3215

8,430 คน

67.97

7,470 คน

5,730 คน

76.71

8,251,200.00

4,527,657.02

54.8727

46,450 คน
5,500 คน
5,550 คน

69.92
131.64
69.89

21,067 คน
2,480 คน

32,477 คน
7,240 คน
3,879 คน

154.16
n.a.
156.41

17,457,700.00

4,523,356.22

25.9104

18,151,600.00

6,483,673.61

35.7196

1,200,000 คน

78.83

786,791 คน

945,957 คน

120.23

13,055,200.00

4,501,034.70

34.4769

49,100 คน
100 แห่ง
7,000 คน

52.47
123.00
81.76

24,164 คน
100 แห่ง
6,000 คน

25,764 คน
123 แห่ง
5,723 คน

106.62
123.00
95.38

6,098,300.00

2,741,513.77

44.9554

3,026,100.00

1,202,204.15

39.7278

1,600 คน

95.63

-

1,530 คน

n.a.

15,032,900.00

4,091,502.13

27.2170

20,300 คน

39.06

60 คน

7,930 คน

13,216.67

1,497,000.00

250,750.00

16.7502

500 คน

66.00

200 คน

330 คน

165.00

2,091,000.00

75,510.49

3.6112

100 คน

0.00

386,400.00

125,800.00

32.5569

739,248,200.00

303,124,928.62

41.0045

งบประมาณที่ได้รับ
ตาม พ.ร.บ. (บาท)
1,126,268,900.00

ผลการใช้จ่าย (บาท)
ร้อยละ
ณ 28 ก.พ. 62
449,328,581.54 39.8953

หมายเหตุ : 1. ผลการดาเนินงานรวมทั้งสิ้น เท่ากับร้อยละ 90.97 คานวณโดยนาค่าร้อยละของแต่ละผลผลิต/โครงการระดับผลผลิตมารวมกัน (ค่าร้อยละของผลผลิต/โครงการระดับผลผลิตที่เกิน 100% ให้ตัดเหลือ 100%) แล้วหาค่าเฉลี่ย
2. ข้อมูลผลการดาเนินงาน (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) ประมวลผลจากระบบคอมพิวเตอร์ของกรม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 และจากแบบรายงานผลการดาเนินงานของสานัก/กอง
3. ข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จากกองบริหารการคลัง
4. การเทียบเกณฑ์ผลการดาเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามรอบการรายงาน ดังนี้
ผลการดาเนินงานได้ตามเป้าหมาย (100% ขึ้นไป) อยู่ในระดับผ่าน
ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายไม่เกิน 5% (95.00 - 99.99%) อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายเกิน 5% (ต่ากว่า 95.00%) อยู่ในระดับต้องเร่งรัด
5. การเทียบเกณฑ์ผลการใช้จ่ายเงิน เปรียบเทียบกับเป้าหมายทั้งปี ดังนี้
ผลการใช้จ่ายเงินได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด (46.66%) อยู่ในระดับผ่าน
ผลการใช้จ่ายเงินต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไม่เกิน 1% (45.66 – 46.65%) อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
ผลการใช้จ่ายเงินต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดเกิน 1% (ต่ากว่า 45.66%) อยู่ในระดับต้องเร่งรัด

ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมนาส่งกิจกรรมหลัก นาส่งผลผลิตหรือโครงการระดับผลผลิต นาส่งเป้าหมายการให้บริการ และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)
แผนงาน/เป้าหมายการให้บริการ/
ผลผลิต/โครงการระดับผลผลิต/ตัวชี้วัด/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
รวมเงินงบประมาณทัง้ สิ้น
ภาพรวมผลการปฏิบัตงิ านทัง้ 2 ผลผลิต 12 โครงการระดับผลผลิต

เป้าหมายและผลการดาเนินงาน
เป้าหมายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
หน่วยนับ
ทัง้ ปี
รอบ 5 เดือน (ต.ค. 61 - ก.พ. 62) งบประมาณทีไ่ ด้รบั ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
ร้อยละ
เป้าหมาย ผลงาน (ร้อยละ) เป้าหมาย ผลงาน
ร้อยละ ตาม พ.ร.บ.(บาท) ณ 28 ก.พ. 62
1,126,268,900.00 449,328,581.54 39.8953
ร้อยละ 100.00 59.22 100.00 90.97

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กาลังแรงงานมีงานทา ได้รับความคุ้มครอง
มีความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในการทางานทีด่ ี
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง : (1) อัตราการประสบอันตรายจากการทางานลดลง ร้อยละ 5.00

66.41
66.41
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง : (2) ร้อยละของสถานประกอบกิจการ ร้อยละ 93.00 88.34
88.34
ทีป่ ฏิบัตถิ ูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
เป้าหมายการให้บริการกรม : แรงงานได้รับการคุ้มครอง มีความปลอดภัย
และคุณภาพชีวิตในการทางานทีด่ ี
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกรม : (1) จานวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริม คน 1,678,400 57.99 822,102 973,275 118.39
และพัฒนาให้มคี ุณภาพชีวิตทีด่ ี
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกรม : (2) จานวนสถานประกอบกิจการทีอ่ ยู่ แห่ง 800 30.25 225
242 107.56
ในระบบมาตรฐานแรงงานไทย
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกรม : (3) ร้อยละของสถานประกอบกิจการ ร้อยละ 93.00 88.34
88.34
ทีป่ ฏิบัตถิ ูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
ตัวชีว้ ัดเป้าหมายการให้บริการกรม : (4) อัตราการประสบอันตรายจากการทางานลดลง ร้อยละ 5.00 66.41
66.41

* คือ กิจกรรมนำส่งกิจกรรมหลัก
** คือ กิจกรรมนำส่งผลผลิตหรือโครงกำรระดับผลผลิต
*** คือ กิจกรรมนำส่งเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรม
(T) คือ กิจกรรมกำรจัดอบรม สัมมนำ

หน้ำที่ 1/17

ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมนาส่งกิจกรรมหลัก นาส่งผลผลิตหรือโครงการระดับผลผลิต นาส่งเป้าหมายการให้บริการ และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)
แผนงาน/เป้าหมายการให้บริการ/
ผลผลิต/โครงการระดับผลผลิต/ตัวชี้วัด/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบกิจการปฏิบัตติ ามกฎหมายแรงงาน
และแรงงานได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน

หน่วยนับ

เป้าหมายและผลการดาเนินงาน
เป้าหมายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ทัง้ ปี
รอบ 5 เดือน (ต.ค. 61 - ก.พ. 62) งบประมาณทีไ่ ด้รบั ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
ร้อยละ
เป้าหมาย ผลงาน (ร้อยละ) เป้าหมาย ผลงาน
ร้อยละ ตาม พ.ร.บ.(บาท) ณ 28 ก.พ. 62

ร้อยละ 100.00 57.99 100.00 100.00

254,741,500.00 99,386,612.34

39.0147

ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : จานวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คน 1,678,400 57.99 822,102 973,275 118.39
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน ร้อยละ 93.00 88.34
88.34

กิจกรรมหลักที่ 1 : กากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัตติ าม
กฎหมายและสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
1.1 ตรวจแรงงำนในระบบ * (สรพ. สสค.)
1.2 ให้คำปรึกษำ ชี้แจง แนะนำตอบปัญหำเกี่ยวกับสิทธิตำมกฎหมำย
คุ้มครองแรงงำน * ** (กคร. สรพ. สสค.)
1.3 รณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงำนสตรี (วันสตรีสำกล) * ** (กคร.)
1.4 รณรงค์เผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรใช้แรงงำนเด็ก * ** (สรพ. สสค.)

แห่ง
คน
แห่ง
คน
คน

คน
คน
1.5 ส่งเสริมควำมรูเ้ พื่อเตรียมควำมพร้อมเด็กก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน * ** (T) (สรพ. สสค.) คน
1.6 กำรรณรงค์ในวันต่อต้ำนกำรใช้แรงงำนเด็กโลก วันที่ 12 มิถุนำยน * (กคร.) คน
1.7 ตรวจแรงงำนนอกระบบ * (สรพ. สสค.)
คน
1.8 สนับสนุนเทคนิควิชำกำรด้ำนคุ้มครองแรงงำนนอกระบบ * ** (สรพ. สสค.) คน
1.9 รณรงค์เผยแพร่ควำมรู้ให้แก่แรงงำนนอกระบบและผูท้ ี่เกีย่ วข้อง * ** (สรพ. สสค.) คน
1.10 โครงกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์คุ้มครองแรงงำนนอกระบบ
คน
พ.ศ. 2561 - 2565 * ** (T) (กคน.)
* คือ กิจกรรมนำส่งกิจกรรมหลัก
** คือ กิจกรรมนำส่งผลผลิตหรือโครงกำรระดับผลผลิต
*** คือ กิจกรรมนำส่งเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรม
(T) คือ กิจกรรมกำรจัดอบรม สัมมนำ

35,000 48.73
1,188,800 66.85
35,000 48.73
826,900 74.59
129,600 50.05
1,200
10,000
8,600
500
33,000
81,900
96,600
500

16,246
544,619
16,246
386,126
60,160

17,055 104.98
794,749 145.93
17,055 104.98
616,766 159.73
64,859 107.81

104,047,400.00 50,691,569.75 48.7197

0.00
82.15 4,633 8,215 177.31
106.84 8,600 9,188 106.84
0.00
43.38 13,200 14,315 108.45
47.14 32,760 38,608 117.85
43.78 38,640 42,292 109.45
101.20
500 506 101.20
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ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมนาส่งกิจกรรมหลัก นาส่งผลผลิตหรือโครงการระดับผลผลิต นาส่งเป้าหมายการให้บริการ และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)
แผนงาน/เป้าหมายการให้บริการ/
ผลผลิต/โครงการระดับผลผลิต/ตัวชี้วัด/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 2 : กากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบตั ิตามกฎหมาย

และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยทีด่ ใี นการทางาน
2.1 ตรวจและกำกับสถำนประกอบกิจกำร/หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจให้ปฏิบตั ิ
ตำมมำตรฐำนกฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ขั้นพืน้ ฐำน * (สรพ. สสค.)
2.2 ตรวจและกำกับสถำนประกอบกิจกำร/หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจให้ปฏิบตั ิ
ตำมมำตรฐำนกฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ขั้นเทคนิควิชำกำร * (ศปข.)
กิจกรรมหลักที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรม
และเกิดความสมานฉันท์ในวงการแรงงาน
3.1 รณรงค์ส่งเสริมให้สถำนประกอบกิจกำรและรัฐวิสำหกิจ
มีกำรบริหำรแรงงำนสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภำคี * ** (สรส. สรพ. สสค.)
3.2 ตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษำ แนะนำ และติดตำมเฝ้ำระวังปัญหำ
ควำมขัดแย้งในสถำนประกอบกิจกำร * ** (สรส. สสค.)
กิจกรรมหลักที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ
จัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย
4.1 ส่งเสริมสวัสดิกำรเพือ่ แรงงำน ครอบครัวและสังคม * ** (สรพ. สสค.)
* คือ กิจกรรมนำส่งกิจกรรมหลัก
** คือ กิจกรรมนำส่งผลผลิตหรือโครงกำรระดับผลผลิต
*** คือ กิจกรรมนำส่งเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรม
(T) คือ กิจกรรมกำรจัดอบรม สัมมนำ

หน่วยนับ

แห่ง
คน
แห่ง
ครั้ง
คน
แห่ง
ครั้ง
คน
แห่ง
คน
แห่ง
ครั้ง
คน
แห่ง
ครั้ง
คน
แห่ง
คน
แห่ง
คน

เป้าหมายและผลการดาเนินงาน
เป้าหมายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ทัง้ ปี
รอบ 5 เดือน (ต.ค. 61 - ก.พ. 62) งบประมาณทีไ่ ด้รบั ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
ร้อยละ
เป้าหมาย ผลงาน (ร้อยละ) เป้าหมาย ผลงาน
ร้อยละ ตาม พ.ร.บ.(บาท) ณ 28 ก.พ. 62
15,700 47.03 7,143 7,383 103.36
39,923,000.00 14,687,531.28 36.7896
744,000 71.07 337,846 528,772 156.51
13,900 45.99 6,159 6,393 103.80
13,900 55.68 6,159 7,739 125.65
600,000 68.65 261,046 411,874 157.78
1,800 55.00 984
990 100.61
1,800 82.72 984 1,489 151.32
144,000 81.18 76,800 116,898 152.21
10,700 49.81 4,999 5,330 106.62
40,703,200.00 13,991,413.14 34.3742
750,000 58.17 365,080 436,295 119.51
10,300 49.96 4,824 5,146 106.67
10,300 50.24 4,824 5,175 107.28
620,000 54.30 299,280 336,642 112.48
400 46.00 175
184 105.14
400 46.25 175
185 105.71
130,000 76.66 65,800 99,653 151.45
12,000 54.77 6,227 6,572 105.54
26,211,000.00 10,040,795.13 38.3076
600,000 62.22 311,729 373,312 119.76
12,000 54.77 6,227 6,572 105.54
600,000 62.22 311,729 373,312 119.76
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ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมนาส่งกิจกรรมหลัก นาส่งผลผลิตหรือโครงการระดับผลผลิต นาส่งเป้าหมายการให้บริการ และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)
แผนงาน/เป้าหมายการให้บริการ/
ผลผลิต/โครงการระดับผลผลิต/ตัวชี้วัด/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 5 : ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรกรมและประชาชน
เข้าใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
5.1 ให้บริกำรระบบสำรสนเทศแก่บุคลำกรกรมและประชำชนทั่วไป * (สพม.)
ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนสถานประกอบกิจการทีไ่ ด้รับการส่งเสริม

เป้าหมายและผลการดาเนินงาน
เป้าหมายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
หน่วยนับ
ทัง้ ปี
รอบ 5 เดือน (ต.ค. 61 - ก.พ. 62) งบประมาณทีไ่ ด้รบั ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
ร้อยละ
เป้าหมาย ผลงาน (ร้อยละ) เป้าหมาย ผลงาน
ร้อยละ ตาม พ.ร.บ.(บาท) ณ 28 ก.พ. 62
ครั้ง 350,000 81.36 150,000 284,759 189.84
43,856,900.00 9,975,303.04 22.7451
ครั้ง 350,000 81.36 150,000 284,759 189.84
ร้อยละ 100.00 55.46 100.00 100.00
แห่ง 5,200 55.46

20,429,500.00 7,699,637.78 37.6888

2,620 2,884 110.08

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนสถานประกอบกิจการใหม่ทเี่ ข้าสู่
ระบบมาตรฐานแรงงานไทย
กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านแรงงาน
1.1. ส่งเสริมควำมรู้มำตรฐำนแรงงำนไทย และควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ด้ำนแรงงำน (Corporate Social Responsibility: CSR) * ** (สรพ. สสค.)
1.2 ส่งเสริมสถำนประกอบกิจกำรให้เข้ำสู่ระบบมำตรฐำน
แรงงำนไทย ** (สรพ. สสค.)
1.3 ดำเนินกำรให้สถำนประกอบกิจกำรขอกำรรับรองมำตรฐำนแรงงำนไทย
หรือประกำศแสดงตนเอง *** (สพม. )

* คือ กิจกรรมนำส่งกิจกรรมหลัก
** คือ กิจกรรมนำส่งผลผลิตหรือโครงกำรระดับผลผลิต
*** คือ กิจกรรมนำส่งเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรม
(T) คือ กิจกรรมกำรจัดอบรม สัมมนำ

แห่ง

200

0.00

แห่ง 5,200 55.46

2,620 2,884 110.08

แห่ง 5,200 55.46

2,620

2,884 110.08

225

242 107.56

แห่ง

200

0.00

แห่ง

800

30.25

20,429,500.00 7,699,637.78 37.6888

.
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ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมนาส่งกิจกรรมหลัก นาส่งผลผลิตหรือโครงการระดับผลผลิต นาส่งเป้าหมายการให้บริการ และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)
แผนงาน/เป้าหมายการให้บริการ/
ผลผลิต/โครงการระดับผลผลิต/ตัวชี้วัด/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน

หน่วยนับ

เป้าหมายและผลการดาเนินงาน
เป้าหมายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ทัง้ ปี
รอบ 5 เดือน (ต.ค. 61 - ก.พ. 62) งบประมาณทีไ่ ด้รบั ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
ร้อยละ
เป้าหมาย ผลงาน (ร้อยละ) เป้าหมาย ผลงาน
ร้อยละ ตาม พ.ร.บ.(บาท) ณ 28 ก.พ. 62

โครงการระดับผลผลิตที่ 1 : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย ร้อยละ 100.00 3.33

(Safety Thailand)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนแรงงานทีไ่ ด้รับการสร้างการรับรู้ และจิตสานึก
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

66.41
0.00

และอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ
1.1 โครงกำรยกระดับและประชำสัมพันธ์ศูนย์พัฒนำองค์ควำมรู้ควำมปลอดภัย คน 6,000 60.50
ในกำรทำงำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ในโอกำสพระชนมำยุ 60 พรรษำ ** (กภ.)
1.2 รณรงค์สถำนประกอบกิจกำรให้มีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
คน 116,500 1.96
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ** (ศปข. สรพ. สสค.)
1.3 โครงกำรพัฒนำสถำนประกอบกิจกำรต้นแบบระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำร แห่ง

ครั้ง
คน
1.4 โครงกำรพัฒนำสถำนประกอบกิจกำรต้นแบบระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำร แห่ง
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสู่อำเซียน
ครั้ง
(ระดับประเทศ) * ** (ศปข.)
คน
* คือ กิจกรรมนำส่งกิจกรรมหลัก
** คือ กิจกรรมนำส่งผลผลิตหรือโครงกำรระดับผลผลิต
*** คือ กิจกรรมนำส่งเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรม
(T) คือ กิจกรรมกำรจัดอบรม สัมมนำ

13,466,400.00 5,350,525.94 39.7324

คน 177,500 3.33 30,300 5,916 19.52

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตรายจากการทางานลดลงจากปีทผี่ ่านมา ร้อยละ 5.00
กิจกรรมหลักที่ 1 : ขับเคลือ่ นและยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย แห่ง 550

ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสู่อำเซียน
(ระดับจังหวัด) * ** (สรพ. สสค.)

100.00 19.52

370
370
37,000
180
180
18,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

277

66.41
- 0.00

2,500

3,630 145.20

220
220
22,100
57
57
5,700

13,466,400.00 5,350,525.94 39.7324

2,286 n.a.
-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมนาส่งกิจกรรมหลัก นาส่งผลผลิตหรือโครงการระดับผลผลิต นาส่งเป้าหมายการให้บริการ และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)
เป้าหมายและผลการดาเนินงาน
เป้าหมายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนงาน/เป้าหมายการให้บริการ/
หน่วยนับ
ผลผลิต/โครงการระดับผลผลิต/ตัวชี้วัด/
ทัง้ ปี
รอบ 5 เดือน (ต.ค. 61 - ก.พ. 62) งบประมาณทีไ่ ด้รบั ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
ร้อยละ
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
เป้าหมาย ผลงาน (ร้อยละ) เป้าหมาย ผลงาน
ร้อยละ ตาม พ.ร.บ.(บาท) ณ 28 ก.พ. 62
โครงการระดับผลผลิตที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน ร้อยละ 100.00 51.93 100.00 100.00
13,335,900.00 5,243,874.77 39.3215
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนแรงงานทีไ่ ด้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
คน 469,660 51.93 223,565 243,896 109.09
และผลิตภาพแรงงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของแรงงานทีไ่ ด้รับการส่งเสริม ร้อยละ 85.00 85.58
85.58
คุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต คน 469,660 51.93 223,565 243,896 109.09
13,335,900.00 5,243,874.77 39.3215
และผลิตภาพแรงงาน
1.1 ส่งเสริมระบบแรงงำนสัมพันธ์ในสถำนประกอบกิจกำรทีม่ ีลูกจ้ำงตั้งแต่
แห่ง 1,500 55.40 819
831 101.47
50 คนขึ้นไป ให้มีกำรบริหำรแรงงำนสัมพันธ์ด้วยรูปแบบ (Model) ทีเ่ หมำะสม
ครั้ง 1,500 55.73 819
836 102.08
กับแต่ละสถำนประกอบกิจกำร * ** (สรส. สรพ. สสค.)
คน 435,000 48.03 204,855 208,914 101.98
1.2 ตรวจเยีย่ ม เพื่อเฝ้ำระวังและป้องกันปัญหำควำมขัดแย้งในสถำนประกอบกิจกำร แห่ง
60 65.00
27
39 144.44
ยำนยนต์และผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ * ** (สสค.)
ครั้ง 60 65.00
27
39 144.44
คน 27,000 109.52 12,350 29,570 239.43
1.3 รณรงค์สร้ำงควำมสำมัคคีปรองดองสมำนฉันท์ระหว่ำงนำยจ้ำง
ครั้ง
5
60.00
4
3 75.00
กับลูกจ้ำง * ** (สสค.)
คน 1,500 68.33 1,200 1,025 85.42
1.4 โครงกำรเสริมสร้ำงวินัยกำรทำงำนในสถำนประกอบกิจกำร * ** (T) (สรพ. สสค.) คน 5,160 85.02 5,160 4,387 85.02
1.5 โครงกำรจัดงำนมอบรำงวัลสถำนประกอบกิจกำรทีม่ ีระบบบริหำรจัดกำร คน 1,000 0.00
ด้ำนแรงงำนยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 (Thailand Labour Management
Excellence Award 2019) * ** (สพม.)
* คือ กิจกรรมนำส่งกิจกรรมหลัก
** คือ กิจกรรมนำส่งผลผลิตหรือโครงกำรระดับผลผลิต
*** คือ กิจกรรมนำส่งเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรม
(T) คือ กิจกรรมกำรจัดอบรม สัมมนำ

หน้ำที่ 6/17

ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมนาส่งกิจกรรมหลัก นาส่งผลผลิตหรือโครงการระดับผลผลิต นาส่งเป้าหมายการให้บริการ และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)
เป้าหมายและผลการดาเนินงาน
เป้าหมายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนงาน/เป้าหมายการให้บริการ/
หน่วยนับ
ผลผลิต/โครงการระดับผลผลิต/ตัวชี้วัด/
ทัง้ ปี
รอบ 5 เดือน (ต.ค. 61 - ก.พ. 62) งบประมาณทีไ่ ด้รบั ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
ร้อยละ
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
เป้าหมาย ผลงาน (ร้อยละ) เป้าหมาย ผลงาน
ร้อยละ ตาม พ.ร.บ.(บาท) ณ 28 ก.พ. 62
โครงการระดับผลผลิตที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อยกระดับ ร้อยละ 100.00 67.97 100.00 76.71
8,251,200.00 4,527,657.02 54.8727
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนแรงงานนอกระบบ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ คน 8,430 67.97 7,470 5,730 76.71
และผู้ทเี่ กี่ยวข้องทีไ่ ด้รับการส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายแรงงานนอกระบบมีความรู้
ความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ
กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบ
1.1 ขับเคลื่อนแรงงำนนอกระบบสู่ชุมชนท้องถิ่น * ** (T) (กคน. สสค.)
1.2 แสดงสินค้ำแรงงำนนอกระบบ * ** (กคน.)
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรรับฟังควำมคิดเห็น "กำรพัฒนำแรงงำน
นอกระบบ" * ** (T) (กคน.)
1.4 สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยแรงงำนนอกระบบตำมแนวทำง
ประชำรัฐ * ** (T) (กคน. สสค.)
1.5 อบรมสร้ำงกำรรับรู้มำตรกำรเชิงป้องกันเกี่ยวกับสำรเคมี
อันตรำย * ** (T) (ศปข.)

* คือ กิจกรรมนำส่งกิจกรรมหลัก
** คือ กิจกรรมนำส่งผลผลิตหรือโครงกำรระดับผลผลิต
*** คือ กิจกรรมนำส่งเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรม
(T) คือ กิจกรรมกำรจัดอบรม สัมมนำ

ร้อยละ 80.00 100.00

-

100.00

คน

8,430 67.97

7,470 5,730 76.71

คน
คน
คน

1,000 115.30 1,000
350 111.71 350
240 100.00 240

คน

2,280 102.02

2,280 2,326 102.02

คน

4,560 35.53

3,600

8,251,200.00 4,527,657.02 54.8727

1,153 115.30
391 111.71
240 100.00

1,620 45.00

หน้ำที่ 7/17

ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมนาส่งกิจกรรมหลัก นาส่งผลผลิตหรือโครงการระดับผลผลิต นาส่งเป้าหมายการให้บริการ และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)
เป้าหมายและผลการดาเนินงาน
เป้าหมายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนงาน/เป้าหมายการให้บริการ/
หน่วยนับ
ผลผลิต/โครงการระดับผลผลิต/ตัวชี้วัด/
ทัง้ ปี
รอบ 5 เดือน (ต.ค. 61 - ก.พ. 62) งบประมาณทีไ่ ด้รบั ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
ร้อยละ
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
เป้าหมาย ผลงาน (ร้อยละ) เป้าหมาย ผลงาน
ร้อยละ ตาม พ.ร.บ.(บาท) ณ 28 ก.พ. 62
แผนงาน : บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
17,457,700.00 4,523,356.22 25.9104
โครงการระดับผลผลิตที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ร้อยละ 100.00 84.96 100.00 100.00
ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้าย
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : (1) จานวนแรงงานที่เป็นกลุม่ เสีย่ งได้รับการส่งเสริม พัฒนา คน 46,450 69.92 21,067 32,477 154.16
และกากับดูแลให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : (2) จานวนแรงงานทีไ่ ด้รบั การปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั กิ ารใช้แรงงานทีด่ ี (GLP) คน 5,500 131.64
7,240 n.a.
17,457,700.00 4,523,356.22 25.9104
กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลให้แรงงาน
คน 51,950 76.45 21,067 39,717 188.53
ทีเ่ ป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
841 118.28
1.1 ตรวจสถำนประกอบกิจกำรที่เสี่ยงต่อกำรใช้แรงงำนเด็ก แรงงำนบังคับ
แห่ง 1,600 52.56 711
แรงงำนขัดหนี้ และกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน * ** (สรพ. สสค.)
คน 46,450 69.92 21,067 32,477 154.16
1.2 ติดตำมสถำนประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรพัฒนำแนวปฏิบตั ิกำรใช้แรงงำนที่ดี (GLP) แห่ง 100 61.00
61 n.a.
ให้มีกำรใช้แรงงำนได้ตำมมำตรฐำนแรงงำนหรือนำแนวปฏิบตั ิกำรใช้แรงงำนที่ดี (GLP)
คน 5,500 131.64
7,240 n.a.
ไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรแรงงำน * ** (สสค.)

โครงการระดับผลผลิตที่ 2 : โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล

ร้อยละ 100.00 69.89 100.00 100.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนแรงงานในเรือประมงทะเลที่ได้รบั การคุ้มครองตามกฎหมาย คน 5,550 69.89 2,480 3,879 156.41
กิจกรรมหลักที่ 1 : กากับ ดูแล แรงงานในเรือประมงทะเล
คน 5,550 69.89 2,480 3,879 156.41
ให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
290 176.83
1.1 บูรณำกำรตรวจคุ้มครองแรงงำนในเรือประมงทะเล ในพืน้ ที่ 22 จังหวัด ครั้ง 370 78.38 164
ติดทะเล * ** (สสค.)
คน 5,550 69.89 2,480 3,879 156.41
* คือ กิจกรรมนำส่งกิจกรรมหลัก
** คือ กิจกรรมนำส่งผลผลิตหรือโครงกำรระดับผลผลิต
*** คือ กิจกรรมนำส่งเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรม
(T) คือ กิจกรรมกำรจัดอบรม สัมมนำ

18,151,600.00 6,483,673.61 35.7196
18,151,600.00 6,483,673.61 35.7196

หน้ำที่ 8/17

ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมนาส่งกิจกรรมหลัก นาส่งผลผลิตหรือโครงการระดับผลผลิต นาส่งเป้าหมายการให้บริการ และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)
แผนงาน/เป้าหมายการให้บริการ/
ผลผลิต/โครงการระดับผลผลิต/ตัวชี้วัด/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
แผนงาน : บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ตดิ ยาเสพติด
โครงการระดับผลผลิต : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนแรงงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ 1 : สร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

หน่วยนับ

เป้าหมายและผลการดาเนินงาน
เป้าหมายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ทัง้ ปี
รอบ 5 เดือน (ต.ค. 61 - ก.พ. 62) งบประมาณทีไ่ ด้รบั ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
ร้อยละ
เป้าหมาย ผลงาน (ร้อยละ) เป้าหมาย ผลงาน
ร้อยละ ตาม พ.ร.บ.(บาท) ณ 28 ก.พ. 62

ร้อยละ 100.00 78.83 100.00 100.00
คน 1,200,000 78.83 786,791 945,957 120.23

13,055,200.00 4,501,034.70 34.4769

คน 1,200,000 78.83 786,791 945,957 120.23
แห่ง 20,000 65.98 13,188 13,195 100.05
คน 1,200,000 78.83 786,791 945,957 120.23

13,055,200.00 4,501,034.70 34.4769

1.1 รณรงค์ ประชำสัมพันธ์ ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกิจกำร * (กสว. สรพ. สสค.)
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการระดับผลผลิต : โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ร้อยละ
ด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (1) จานวนแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทีไ่ ด้รับ คน
การส่งเสริม สนับสนุน ด้านคุ้มครองแรงงานและด้านแรงงานสัมพันธ์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (2) จานวนสถานประกอบกิจการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แห่ง
ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คน

100.00 76.24 100.00 100.00

6,098,300.00 2,741,513.77 44.9554

49,100 52.47 24,164 25,764 106.62
100 123.00

100

123 123.00

49,100 52.47 24,164 25,764 106.62

3,892,400.00 1,879,688.41 48.2912

ได้รบั การคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและมีการแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์

1.1 โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำนในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนำ
คน
เศรษฐกิจพิเศษ * ** (สสค.)
1.2 จัดอบรมตำมโครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรแรงงำนสัมพันธ์ คน
สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงประชำรัฐในเขตพัฒนำพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษ * ** (T) (สสค.)
* คือ กิจกรรมนำส่งกิจกรรมหลัก
** คือ กิจกรรมนำส่งผลผลิตหรือโครงกำรระดับผลผลิต
*** คือ กิจกรรมนำส่งเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรม
(T) คือ กิจกรรมกำรจัดอบรม สัมมนำ

4,500 61.91

2,094

2,786 133.05

600

520

398 76.54

66.33

หน้ำที่ 9/17

ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมนาส่งกิจกรรมหลัก นาส่งผลผลิตหรือโครงการระดับผลผลิต นาส่งเป้าหมายการให้บริการ และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)
เป้าหมายและผลการดาเนินงาน
เป้าหมายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนงาน/เป้าหมายการให้บริการ/
หน่วยนับ
ผลผลิต/โครงการระดับผลผลิต/ตัวชี้วัด/
ทัง้ ปี
รอบ 5 เดือน (ต.ค. 61 - ก.พ. 62) งบประมาณทีไ่ ด้รบั ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
ร้อยละ
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
เป้าหมาย ผลงาน (ร้อยละ) เป้าหมาย ผลงาน
ร้อยละ ตาม พ.ร.บ.(บาท) ณ 28 ก.พ. 62
1.3 ตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษำแนะนำ และติดตำมเฝ้ำระวังปัญหำควำมขัดแย้ง แห่ง 220 59.09 111
130 117.12
ในสถำนประกอบกิจกำรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ * ** (สสค.)
ครั้ง 220 59.55 111
131 118.02
คน 44,000 51.32 21,550 22,580 104.78
123 123.00
2,205,900.00 861,825.36 39.0691
กิจกรรมหลักที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการในเขตพัฒนา แห่ง 100 123.00 100
เศรษฐกิจพิเศษมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
2.1 ส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้ำนแรงงำนในสถำนประกอบกิจกำร
แห่ง 100 123.00 100
123 123.00
ในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ * ** (สสค.)
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงชีวิต
โครงการระดับผลผลิตที่ 1 : โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ ร้อยละ 100.00 81.76 100.00 95.38
3,026,100.00 1,202,204.15 39.7278
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ : จานวนแรงงานกลุม่ เป้าหมายได้รับการส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน คน 7,000 81.76 6,000 5,723 95.38
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ
3,026,100.00 1,202,204.15 39.7278
กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อม
คน 7,000 81.76 6,000 5,723 95.38
เข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ
1.1 ส่งเสริมสวัสดิกำรแรงงำนสูงอำยุเพือ่ พัฒนำคุณภำพชีวิต * ** (T) (สรพ. สสค.) คน 6,000 95.38 6,000 5,723 95.38
1.2 ออกหน่วยเคลื่อนทีเ่ พือ่ ให้บริกำรสวัสดิกำรด้ำนกำรดูแลสุขภำพ
คน 1,000 0.00
แก่แรงงำนสุงอำยุ * ** (สสค.)

* คือ กิจกรรมนำส่งกิจกรรมหลัก
** คือ กิจกรรมนำส่งผลผลิตหรือโครงกำรระดับผลผลิต
*** คือ กิจกรรมนำส่งเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรม
(T) คือ กิจกรรมกำรจัดอบรม สัมมนำ

หน้ำที่ 10/17

ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมนาส่งกิจกรรมหลัก นาส่งผลผลิตหรือโครงการระดับผลผลิต นาส่งเป้าหมายการให้บริการ และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)
แผนงาน/เป้าหมายการให้บริการ/
ผลผลิต/โครงการระดับผลผลิต/ตัวชี้วัด/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
โครงการระดับผลผลิตที่ 2 : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็ก
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนบุตรของผู้ใช้แรงงานได้รับการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต และความอบอุ่นในครอบครัว
กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรของผู้ใช้แรงงาน
1.1 พัฒนำเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยำเขตสิรินธรรำชวิทยำลัย
ในพระรำชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมและสมุทรปรำกำร * ** (กสว.)

เป้าหมายและผลการดาเนินงาน
เป้าหมายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
หน่วยนับ
ทัง้ ปี
รอบ 5 เดือน (ต.ค. 61 - ก.พ. 62) งบประมาณทีไ่ ด้รบั ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
ร้อยละ
เป้าหมาย ผลงาน (ร้อยละ) เป้าหมาย ผลงาน
ร้อยละ ตาม พ.ร.บ.(บาท) ณ 28 ก.พ. 62
15,032,900.00 4,091,502.13 27.2170
ร้อยละ 100.00 95.63
n.a.
คน

1,600 95.63

-

1,530 n.a.

คน 1,600 95.63
คน 1,600 95.63

-

1,530 n.a.
1,530 n.a.

โครงการระดับผลผลิตที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ (60 ปีขนึ้ ไป) ร้อยละ 100.00 39.06

100.00 100.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนแรงงานสูงอายุและเครือข่ายผู้รับงานไปทาทีบ่ ้าน คน 20,300 39.06
60 7,930 13,216.67
กลุม่ ผู้สูงอายุ (60 ปีขนึ้ ไป) ได้รบั การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานและกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมสิทธิหน้าทีแ่ ก่แรงงานสูงอายุและเครือข่ายผู้รับงาน คน 20,300 39.06
60 7,930 13,216.67
ไปทาทีบ่ ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
1.1 โครงกำรส่งเสริมสิทธิหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยของแรงงำนสูงอำยุ (60 ปีขึ้นไป) คน 20,000 39.35
7,870 n.a.
และกำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนคุ้มครองแรงงำน * ** (กคร. สรพ. สสค.)
1.2 โครงกำรส่งเสริมให้ควำมรู้แก่ผู้รับงำนไปทำทีบ่ ้ำนเพือ่ ก้ำวสู่สังคมสูงวัย
คน
300 20.00
60
60 100.00
(Ageing Society) * ** (T) (กคน.)

* คือ กิจกรรมนำส่งกิจกรรมหลัก
** คือ กิจกรรมนำส่งผลผลิตหรือโครงกำรระดับผลผลิต
*** คือ กิจกรรมนำส่งเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรม
(T) คือ กิจกรรมกำรจัดอบรม สัมมนำ

15,032,900.00 4,091,502.13 27.2170

1,497,000.00 250,750.00 16.7502

1,497,000.00 250,750.00 16.7502

หน้ำที่ 11/17

ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมนาส่งกิจกรรมหลัก นาส่งผลผลิตหรือโครงการระดับผลผลิต นาส่งเป้าหมายการให้บริการ และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)
เป้าหมายและผลการดาเนินงาน
เป้าหมายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
หน่วยนับ
ทัง้ ปี
รอบ 5 เดือน (ต.ค. 61 - ก.พ. 62) งบประมาณทีไ่ ด้รบั ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
ร้อยละ
เป้าหมาย ผลงาน (ร้อยละ) เป้าหมาย ผลงาน
ร้อยละ ตาม พ.ร.บ.(บาท) ณ 28 ก.พ. 62
โครงการระดับผลผลิตที่ 4 : โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว ร้อยละ 100.00 66.00 100.00 100.00
2,091,000.00 75,510.49 3.6112
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายและบุตรได้รับการส่งเสริม คน 500 66.00 200
330 165.00
พัฒนาคุณภาพชีวิต และความอบอุ่นในครอบครัว
กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน คน
2,091,000.00 75,510.49 3.6112
500 66.00 200
330 165.00
1.1 รณรงค์ให้ควำมรู้ และรับฟังควำมคิดเห็นลูกจ้ำงผู้ใช้บริกำร * ** (กสว.) คน 500 66.00 200
330 165.00
แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
โครงการระดับผลผลิต : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยง ร้อยละ 100.00 0.00
386,400.00 125,800.00 32.5569
ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเครือข่ายของกรมทีเ่ ข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต คน 100 0.00
และประพฤติมชิ อบ
กิจกรรมหลักที่ 1 : เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยง
คน 100 0.00
386,400.00 125,800.00 32.5569
ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
1.1 โครงกำรเครือข่ำย กสร. ต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ * ** (T) (กจ.) รุ่น
1
0.00
คน 100 0.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)
เป้าหมายการให้บริการ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
739,248,200.00 303,124,928.62 41.0045
แผนงาน/เป้าหมายการให้บริการ/
ผลผลิต/โครงการระดับผลผลิต/ตัวชี้วัด/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

หมายเหตุ :
- ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน (1 ต.ค. 61 - 28 ก.พ. 62) ประมวลผลจำกระบบคอมพิวเตอร์ของกรม เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 62 และรวบรวมจำกแบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของสำนัก/กอง
- ผลกำรปฏิบตั ิงำนของแต่ละผลผลิต/โครงกำรระดับผลผลิต คำนวณโดยกำรคิดค่ำร้อยละของตัวชี้วดั เชิงปริมำณในแต่ละผลผลิต/โครงกำรระดับผลผลิต (ค่ำร้อยละของตัวชี้วดั ที่เกิน 100% ให้ตัดเหลือ 100%)
- ผลกำรปฏิบตั ิงำนภำพรวมของทั้ง 2 ผลผลิต 12 โครงกำรระดับผลผลิต คำนวณโดยนำค่ำร้อยละของทั้ง 2 ผลผลิต 12 โครงกำรระดับผลผลิต มำรวมกัน แล้วหำรด้วย 14
* คือ กิจกรรมนำส่งกิจกรรมหลัก
** คือ กิจกรรมนำส่งผลผลิตหรือโครงกำรระดับผลผลิต
*** คือ กิจกรรมนำส่งเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรม
(T) คือ กิจกรรมกำรจัดอบรม สัมมนำ

หน้ำที่ 12/17

ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมนาส่งกิจกรรมหลัก นาส่งผลผลิตหรือโครงการระดับผลผลิต นาส่งเป้าหมายการให้บริการ และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)
แผนงาน/เป้าหมายการให้บริการ/
ผลผลิต/โครงการระดับผลผลิต/ตัวชี้วัด/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมายและผลการดาเนินงาน
เป้าหมายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ทัง้ ปี
รอบ 5 เดือน (ต.ค. 61 - ก.พ. 62) งบประมาณทีไ่ ด้รบั ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
ร้อยละ
เป้าหมาย ผลงาน (ร้อยละ) เป้าหมาย ผลงาน
ร้อยละ ตาม พ.ร.บ.(บาท) ณ 28 ก.พ. 62

- การเทียบเกณฑ์ผลการดาเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามรอบการรายงาน ดังนี้
- ผลกำรดำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำย (100% ขึ้นไป) อยู่ในระดับผ่ำน
- ผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำยไม่เกิน 5% (95.00% - 99.99%) อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
- ผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำยเกิน 5% (ต่ำกว่ำ 95.00%) อยู่ในระดับต้องเร่งรัด
- การเทียบเกณฑ์ผลการใช้จ่ายเงิน เปรียบเทียบกับเป้าหมายทั้งปี ดังนี้
- ผลกำรใช้จ่ำยเงินได้ตำมเกณฑ์ที่กำหนด (46.66%) อยู่ในระดับผ่ำน
- ผลกำรใช้จ่ำยเงินต่ำกว่ำเกณฑ์ที่กำหนดไม่เกิน 1% (45.66 – 46.65%) อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
- ผลกำรใช้จ่ำยเงินต่ำกว่ำเกณฑ์ที่กำหนดเกิน 1% (ต่ำกว่ำ 45.66%) อยู่ในระดับต้องเร่งรัด
สูตรคานวณตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93
A+B
2
A = จำนวนสถำนประกอบกิจกำรในระบบที่ผ่ำนกำรตรวจทั้งหมดแล้วพบว่ำได้รับกำรปฏิบัติถกู ต้องตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน X 100
จำนวนสถำนประกอบกิจกำรในระบบที่ผ่ำนกำรตรวจคุ้มครองแรงงำนทั้งหมด
โดย A นับจานวนสถำนประกอบกิจกำรในระบบ จำกกิจกรรมตรวจแรงงำนในระบบ
B = จำนวนสถำนประกอบกิจกำรในระบบที่ผ่ำนกำรตรวจทั้งหมดแล้วพบว่ำได้รับกำรปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน X 100

จำนวนสถำนประกอบกิจกำรในระบบที่ผ่ำนกำรตรวจควำมปลอดภัยทั้งหมด
โดย B นับจานวนสถำนประกอบกิจกำรในระบบ จำกกิจกรรมตรวจและกำกับสถำนประกอบกิจกำรกำร/หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ
ให้ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนขั้นพืน้ ฐาน และกิจกรรม
ตรวจและกำกับสถำนประกอบกิจกำร/หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ ให้ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนขั้นเทคนิควิชาการ
* คือ กิจกรรมนำส่งกิจกรรมหลัก
** คือ กิจกรรมนำส่งผลผลิตหรือโครงกำรระดับผลผลิต
*** คือ กิจกรรมนำส่งเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรม
(T) คือ กิจกรรมกำรจัดอบรม สัมมนำ

=
=

93.10 + 83.57
2
15,879 X 100
17,055

= (5,685+ 485) X 100
(6,393 + 990)

= 88.34
= 93.10

= 83.57

หน้ำที่ 13/17

ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมนาส่งกิจกรรมหลัก นาส่งผลผลิตหรือโครงการระดับผลผลิต นาส่งเป้าหมายการให้บริการ และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)
แผนงาน/เป้าหมายการให้บริการ/
ผลผลิต/โครงการระดับผลผลิต/ตัวชี้วัด/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมายและผลการดาเนินงาน
เป้าหมายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ทัง้ ปี
รอบ 5 เดือน (ต.ค. 61 - ก.พ. 62) งบประมาณทีไ่ ด้รบั ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
ร้อยละ
เป้าหมาย ผลงาน (ร้อยละ) เป้าหมาย ผลงาน
ร้อยละ ตาม พ.ร.บ.(บาท) ณ 28 ก.พ. 62

สูตรคานวณตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตรายจากการทางานลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
(อัตรำกำรประสบอันตรำยฯ กรณีร้ำยแรง ต่อลูกจ้ำง 1,000 คน ในปีงบประมำณ 2562 อัตรำกำรประสบอันตรำยฯ กรณีร้ำยแรง ต่อลูกจ้ำง 1,000 คน ในปีงบประมำณ 2561) X 100
อัตรำกำรประสบอันตรำยฯ กรณีร้ำยแรง ต่อลูกจ้ำง 1,000 คน ในปีงบประมำณ 2561
โดยที่ อัตรำกำรประสบอันตรำยฯ กรณีร้ำยแรง ต่อลูกจ้ำง 1,000 คน ปีงบประมำณ 2562 คำนวณจำก
จำนวนลูกจ้ำงที่ประสบอันตรำยกรณีร้ำยแรง (ต.ค. 61 - ธ.ค. 61) X 1,000
จำนวนลูกจ้ำงในข่ำยฯ ทั้งหมด ณ ธ.ค. 61
และ อัตรำกำรประสบอันตรำยฯ กรณีร้ำยแรง ต่อลูกจ้ำง 1,000 คน ปีงบประมำณ 2561 คำนวณจำก
จำนวนลูกจ้ำงที่ประสบอันตรำยกรณีร้ำยแรง (ต.ค.60 - ก.ย.61) X 1,000
จำนวนลูกจ้ำงในข่ำยฯ ทั้งหมด ณ ก.ย. 61
สูตรคานวณตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของแรงงานที่ได้รบั การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
จำนวนแรงงำนที่พงึ พอใจในกำรได้รับกำรส่งเสริมคุณภำพชีวติ และผลิตภำพแรงงำน X 100
จำนวนแรงงำนที่ได้รับกำรส่งเสริมคุณภำพชีวติ และผลิตภำพแรงงำนทั้งหมด
จัดเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของแรงงำนที่ได้รับกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพฯ จำกกิจกรรมดังนี้
1. อบรมให้ควำมรู้แก่นำยจ้ำง ลูกจ้ำง เรื่องแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนสัมพันธ์ที่ดีในสถำนประกอบกิจกำร
2. อบรมเพื่อพัฒนำและส่งเสริมแรงงำนสัมพันธ์ในสถำนประกอบกิจกำรที่มีองค์กรลูกจ้ำง
3. จัดอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคีแก่นำยจ้ำง ลูกจ้ำง
4. โครงกำรเสริมสร้ำงวินัยกำรทำงำนในสถำนประกอบกิจกำร
* คือ กิจกรรมนำส่งกิจกรรมหลัก
** คือ กิจกรรมนำส่งผลผลิตหรือโครงกำรระดับผลผลิต
*** คือ กิจกรรมนำส่งเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรม
(T) คือ กิจกรรมกำรจัดอบรม สัมมนำ

= (0.87 - 2.59) X 100
2.59

= (-1.72 ) X 100 = -66.41
2.59

=

9,060 X 1,000
10,378,880

= 0.87

=

27,202 X 1,000
10,508,371

= 2.59

= (126+147+262+3,767) X100 = 85.58

(148+155+337+4,387)
= จำนวนแรงงำนที่ได้รับกำรส่งเสริมฯ ทั้งหมด 148 คน มีควำมพึงพอใจ 126 คน
= จำนวนแรงงำนที่ได้รับกำรส่งเสริมฯ ทั้งหมด 155 คน มีควำมพึงพอใจ 147 คน

= จำนวนแรงงำนทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมฯ ทัง้ หมด 337 คน มีควำมพึงพอใจ 262 คน
= จำนวนแรงงำนทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมฯ ทัง้ หมด 4,387 คน มีควำมพึงพอใจ 3,767 คน

หน้ำที่ 14/17

ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมนาส่งกิจกรรมหลัก นาส่งผลผลิตหรือโครงการระดับผลผลิต นาส่งเป้าหมายการให้บริการ และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)
แผนงาน/เป้าหมายการให้บริการ/
ผลผลิต/โครงการระดับผลผลิต/ตัวชี้วัด/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมายและผลการดาเนินงาน
เป้าหมายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ทัง้ ปี
รอบ 5 เดือน (ต.ค. 61 - ก.พ. 62) งบประมาณทีไ่ ด้รบั ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
ร้อยละ
เป้าหมาย ผลงาน (ร้อยละ) เป้าหมาย ผลงาน
ร้อยละ ตาม พ.ร.บ.(บาท) ณ 28 ก.พ. 62

สูตรคานวณตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนสถานประกอบกิจการใหม่ที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย ไม่น้อยกว่า 200 แห่ง
นับจำนวนสถำนประกอบกิจกำรที่เข้ำสู่ระบบมำตรฐำนแรงงำนไทย
สูตรคานวณตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายแรงงานนอกระบบมีความรูค้ วามเข้าใจในการสร้างเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
จำนวนเครือข่ำยแรงงำนนอกระบบที่ได้รับกำรอบรมและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสร้ำงเครือข่ำยตำมแนวทำงประชำรัฐ X 100
=
2,326 X 100
จำนวนเครือข่ำยแรงงำนนอกระบบที่ได้รับกำรอบรมเพื่อสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยแรงงำนนอกระบบตำมแนวทำงประชำรัฐทั้งหมด
2,326

= - แห่ง

= 100.00

สูตรคานวณตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกรม : จานวนแรงงานที่ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่น้อยกว่า 1,678,400 คน
นับจำนวนแรงงำนที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวติ โดยผ่ำนกิจกรรมดังนี้
= 64,859 + 8,215 + 9,188 + 38,608 + 42,292 + 506 + 336,642 + 99,653 + 373,312
1. กิจกรรมหลักที่ 1 คือ กำกับ ดูแล ให้สถำนประกอบกิจกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและสนับสนุนให้แรงงำนมีควำมรู้ตำมกฎหมำย
= 973,275 คน
คุ้มครองแรงงำน จำกกิจกรรมย่อย 1) ให้คำปรึกษำ ชี้แจง แนะนำตอบปัญหำเกี่ยวกับสิทธิตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน
2) รณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงำนสตรี (วันสตรีสำกล) 3) รณรงค์เผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรใช้แรงงำนเด็ก 4) ส่งเสริมควำมรู้เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมเด็กก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 5) สนับสนุนเทคนิควิชำกำรด้ำนคุ้มครองแรงงำนนอกระบบ 6) รณรงค์เผนแพร่ควำมรู้
ให้แก่แรงงำนนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง และ 7) โครงกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์คุ้มครองแรงงำนนอกระบบ พ.ศ. 2561 - 2565
2. กิจกรรมหลักที่ 3 คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงำนได้รับควำมเป็นธรรมและเกิดควำมสมำนฉันท์ในวงกำรแรงงำน
จำกกิจกรรมย่อย 1) รณรงค์ส่งเสริมให้สถำนประกอบกิจกำรและรัฐวิสำหกิจมีกำรบริหำรแรงงำนสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภำคี และ
2) ตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษำแนะนำ และติดตำมเฝ้ำระวังปัญหำควำมขัดแย้งในสถำนประกอบกิจกำร
3. กิจกรรมหลักที่ 4 คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนประกอบกิจกำรจัดสวัสดิกำรนอกเหนือกฎหมำย
จำกกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิกำรแรงงำนเพื่อแรงงำน ครอบครัว และสังคม
* คือ กิจกรรมนำส่งกิจกรรมหลัก
** คือ กิจกรรมนำส่งผลผลิตหรือโครงกำรระดับผลผลิต
*** คือ กิจกรรมนำส่งเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรม
(T) คือ กิจกรรมกำรจัดอบรม สัมมนำ

หน้ำที่ 15/17

ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมนาส่งกิจกรรมหลัก นาส่งผลผลิตหรือโครงการระดับผลผลิต นาส่งเป้าหมายการให้บริการ และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)
แผนงาน/เป้าหมายการให้บริการ/
ผลผลิต/โครงการระดับผลผลิต/ตัวชี้วัด/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมายและผลการดาเนินงาน
เป้าหมายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ทัง้ ปี
รอบ 5 เดือน (ต.ค. 61 - ก.พ. 62) งบประมาณทีไ่ ด้รบั ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
ร้อยละ
เป้าหมาย ผลงาน (ร้อยละ) เป้าหมาย ผลงาน
ร้อยละ ตาม พ.ร.บ.(บาท) ณ 28 ก.พ. 62

สูตรคานวณตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกรม : จานวนสถานประกอบกิจการที่อยู่ในระบบมาตรฐานแรงงานไทย ไม่น้อยกว่า 800 แห่ง
นับจำนวนสถำนประกอบกิจกำรที่อยู่ในระบบมำตรฐำนแรงงำนไทย
สูตรคานวณตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกรม : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93
A+B
2
A = จำนวนสถำนประกอบกิจกำรในระบบที่ผ่ำนกำรตรวจทั้งหมดแล้วพบว่ำได้รับกำรปฏิบัติถกู ต้องตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน X 100
จำนวนสถำนประกอบกิจกำรในระบบที่ผ่ำนกำรตรวจคุ้มครองแรงงำนทั้งหมด
โดย A นับจานวนสถำนประกอบกิจกำรในระบบ จำกกิจกรรมตรวจแรงงำนในระบบ
B = จำนวนสถำนประกอบกิจกำรในระบบที่ผ่ำนกำรตรวจทั้งหมดแล้วพบว่ำได้รับกำรปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน X 100

จำนวนสถำนประกอบกิจกำรในระบบที่ผ่ำนกำรตรวจควำมปลอดภัยทั้งหมด
โดย B นับจานวนสถำนประกอบกิจกำรในระบบ จำกกิจกรรมตรวจและกำกับสถำนประกอบกิจกำรกำร/หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ
ให้ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนขั้นพืน้ ฐาน และกิจกรรม
ตรวจและกำกับสถำนประกอบกิจกำร/หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ ให้ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนขั้นเทคนิควิชาการ
สูตรคานวณตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกรม : อัตราการประสบอันตรายจากการทางานลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
(อัตรำกำรประสบอันตรำยฯ กรณีร้ำยแรง ต่อลูกจ้ำง 1,000 คน ในปีงบประมำณ 2562 อัตรำกำรประสบอันตรำยฯ กรณีร้ำยแรง ต่อลูกจ้ำง 1,000 คน ในปีงบประมำณ 2561) X 100
อัตรำกำรประสบอันตรำยฯ กรณีร้ำยแรง ต่อลูกจ้ำง 1,000 คน ในปีงบประมำณ 2561
* คือ กิจกรรมนำส่งกิจกรรมหลัก
** คือ กิจกรรมนำส่งผลผลิตหรือโครงกำรระดับผลผลิต
*** คือ กิจกรรมนำส่งเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรม
(T) คือ กิจกรรมกำรจัดอบรม สัมมนำ

= 242 แห่ง

=
=

93.10 + 83.57
2
15,879 X 100
17,055

= 88.34
= 93.10

= (5,685+ 485) X 100
(6,393 + 990)

= 83.57

= (0.87 - 2.59) X 100
2.59

= (-1.72 ) X 100 = -66.41
2.59
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ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมนาส่งกิจกรรมหลัก นาส่งผลผลิตหรือโครงการระดับผลผลิต นาส่งเป้าหมายการให้บริการ และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)
แผนงาน/เป้าหมายการให้บริการ/
ผลผลิต/โครงการระดับผลผลิต/ตัวชี้วัด/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมายและผลการดาเนินงาน
เป้าหมายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ทัง้ ปี
รอบ 5 เดือน (ต.ค. 61 - ก.พ. 62) งบประมาณทีไ่ ด้รบั ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
ร้อยละ
เป้าหมาย ผลงาน (ร้อยละ) เป้าหมาย ผลงาน
ร้อยละ ตาม พ.ร.บ.(บาท) ณ 28 ก.พ. 62

สูตรคานวณตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง : อัตราการประสบอันตรายจากการทางานลดลง ร้อยละ 5
(อัตรำกำรประสบอันตรำยฯ กรณีร้ำยแรง ต่อลูกจ้ำง 1,000 คน ในปีงบประมำณ 2562 อัตรำกำรประสบอันตรำยฯ กรณีร้ำยแรง ต่อลูกจ้ำง 1,000 คน ในปีงบประมำณ 2561) X 100
อัตรำกำรประสบอันตรำยฯ กรณีร้ำยแรง ต่อลูกจ้ำง 1,000 คน ในปีงบประมำณ 2561

= (0.87 - 2.59) X 100
2.59

สูตรคานวณตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93
A+B
= 93.10 + 83.57
2
2
A = จำนวนสถำนประกอบกิจกำรในระบบที่ผ่ำนกำรตรวจทั้งหมดแล้วพบว่ำได้รับกำรปฏิบัติถกู ต้องตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน X 100
= 15,879 X 100
จำนวนสถำนประกอบกิจกำรในระบบที่ผ่ำนกำรตรวจคุ้มครองแรงงำนทั้งหมด
17,055
โดย A นับจานวนสถำนประกอบกิจกำรในระบบ จำกกิจกรรมตรวจแรงงำนในระบบ
B = จำนวนสถำนประกอบกิจกำรในระบบที่ผ่ำนกำรตรวจทั้งหมดแล้วพบว่ำได้รับกำรปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำยควำมปลอดภัยในกำรทำงำน X 100
= (5,685+ 485) X 100
จำนวนสถำนประกอบกิจกำรในระบบที่ผ่ำนกำรตรวจควำมปลอดภัยทั้งหมด
(6,393 + 990)
โดย B นับจานวนสถำนประกอบกิจกำรในระบบ จำกกิจกรรมตรวจและกำกับสถำนประกอบกิจกำรกำร/หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ
ให้ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนขั้นพืน้ ฐาน และกิจกรรม
ตรวจและกำกับสถำนประกอบกิจกำร/หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ ให้ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนขั้นเทคนิควิชาการ

* คือ กิจกรรมนำส่งกิจกรรมหลัก
** คือ กิจกรรมนำส่งผลผลิตหรือโครงกำรระดับผลผลิต
*** คือ กิจกรรมนำส่งเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรม
(T) คือ กิจกรรมกำรจัดอบรม สัมมนำ

= (-1.72 ) X 100 = -66.41
2.59

= 88.34
= 93.10

= 83.57
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