รอบ 4 เดือน (ต.ค. 2561– ม.ค. 2562)
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วิสัยทัศนกระทรวงแรงงาน
แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วิสัยทัศนสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ทรัพยากรมนุษยมีศักยภาพ กาวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สรางมูลคาเพิ่มใหระบบเศรษฐกิจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
คานิยมหลักของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
MOL (BEST)
B = Belief เชื่อมั่นศรัทธาในองคกร
E = Effectiveness ทํางานอยางมุงผลสัมฤทธิ์
S = Strategy มียุทธศาสตรในการทํางาน
T = Teamwork รวมทํางานเปนทีมเชิงรุก

จัดทําโดย
สํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล
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ติดตามตัวชี้วัดและรายงาน > ระบบขอมูลผูบริหาร

รายงานสําคัญผูบริหาร






สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม

สาระสําคัญประกอบดวย
 ภาวะการทํางานของประชากร
 รายงานกราฟขอมูลสําคัญ
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ขอมูลการทํางานของประชากรประจําเดือน มกราคม 2562
ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป
56.44 ลานคน

ผูอยูในกําลังแรงงาน (ผูที่พรอมทํางาน)
38.20 ลานคน (รอยละ 67.68)
ผูมีงานทํา
37.50 ลานคน (รอยละ 98.17)

นายจาง
1.04 ลานคน
ลูกจางรัฐบาล
3.8 ลานคน

ผูอยูนอกกําลังแรงงาน (ผูที่ไมพรอมทํางาน)
18.24 ลานคน (รอยละ 32.32)
ในภาคเกษตรกรรม
10.75 ลานคน (รอยละ 28.67)
นอกภาคเกษตรกรรม
26.75 ลานคน (รอยละ 71.33)

ขายสง ขายปลีก ซอมยานยนต
6.56 ลานคน
การผลิต
6.16 ลานคน
ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
2.88 ลานคน

ผูรอฤดูกาล
0.31 ลานคน (รอยละ 0.81)

กอสราง
2.17 ลานคน

งงาน
ผูวาางงาน

บริหารราชการ ปองกันประเทศและ
การประกันสังคมภาคบังคับ
1.74 ลานคน

3.28ลแสนคน
ยละ1.02)
0.9)
0.39
านคน (ร(รออยละ
ลูกจางเอกชน
16.06 ลานคน
ทํางานสวนตัว
11.1 ลานคน

การขนสงและสถานที่เก็บสินคา
1.39 ลานคน
การศึกษา
1.32 ลานคน
กิจกรรมบริการดานอื่น ๆ
1.03 ลานคน

ทํางานใหครอบครัว
5.46 ลานคน
การรวมกลุม
0.04 ลานคน

ดานสุขภาพและสังคมสงเคราะห
0.67 ลานคน
กิจกรรมการเงินและการประกันภัย
0.52 ลานคน
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย
0.24 ลานคน
อื่น ๆ
2.07 ลานคน

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ : ขอมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2562
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แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนผูมีงานทําจําแนกตามอุตสาหกรรมทีส่ ําคัญ
เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 กับเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

หนวย : ลานคน

ประเภทอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม ปาไม ประมง
การขายปลีก-สง และซอมรถฯ
การผลิต
ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
กอสราง
บริหารราชการ และประกันสังคม
ขนสงและสถานที่เก็บสินคา
ดานการศึกษา
บริการดานอื่น ๆ
สุขภาพและสังคมสงเคราะห
การเงินและประกันภัย
อสังหาริมทรัพย
อื่น ๆ
รวม

ป 2561
11.38
6.34
6.08
2.99
1.90
1.62
1.28
1.22
0.84
0.69
0.53
0.17
2.03
37.07

ป 2562
10.75
6.56
6.16
2.88
2.17
1.74
1.39
1.32
1.03
0.67
0.52
0.24
2.07
37.50

หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ทํา
เหมื อ งแร เหมื อ งหิ น ไฟฟ า
ก า ซ ไอน้ํ า และระบบปรั บ
อากาศ การจั ดการและการ
บํ า บั ด น้ํ า เสี ย ของเสี ย สิ่ ง
ปฏิกูล ขอมูลขาวสารและการ
สื่ อ สารกิ จ กรรมทางวิ ช าชี พ
วิ ทยาศาสตร และเทคนิ คกิ จ
กรรมการบริ ห ารแ ละ ก า ร
บริการสนับสนุน ศิลปะ ความ
บั น เ ทิ ง แ ล ะ นั น ท น า ก า ร
กิ จ ก ร ร ม ก า ร จ า ง ง า น ใ น
ครั ว เรื อ นส ว นบุ ค คล และ
กิจกรรมขององค การระหวา ง
ประเทศ และไมทราบ

จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติเดือนมกราคม 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูมีงานทํา ในชวงเวลา
เดียวกันกับป 2561 พบวาผูมีงานทําป 2562 จํานวน 37.50 ลานคน ป 2561 จํานวน 37.07 ลานคน เพิ่มขึ้น 4.3 แสนคน
โดยในภาคเกษตรกรรม จํานวนผูทํ างานป 2562 จํ านวน 10.75 ลานคน ป 2561 จํ านวน 11.38 ลานคน ลดลง 6.3 แสนคน
นอกภาคเกษตรกรรม จํานวนผูทํางานป 2562 จํานวน 26.75 ลานคน ป 2561 จํานวน 25.69 ลานคน เพิ่มขึ้น 1.06 ลานคน
ซึ่งจํานวนผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรมทีเ่ พิ่มขึ้นมากที่สุด ไดแก อันดับแรก สาขาการกอสราง จํานวน 270,000 คน อันดับสอง สาขา
การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต และรถจักรยานยนต จํานวน 220,000 คน และสาขากิจกรรมบริการดานอื่นๆ
จํานวน 190,000 คน ตามลําดับ

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ : ขอมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2562
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบรายไดสงกลับของแรงงานไทยในตางประเทศ
ผานธนาคารแหงประเทศไทยป 2561 กับ ป 2560

เมื่อเปรียบเทียบรายไดสงกลับของแรงงานไทยในตางประเทศ ป 2561 กับป 2560 พบวารายไดสงกลับเดือน
ธันวาคม 2561 (11,132 ลานบาท) ต่าํ กวาเดือนธันวาคม 2560 (11,412 ลานบาท) จํานวน 280 ลานบาท
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (ขอมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2562)
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สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ : สงเสริมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดฯ
- ดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2. โครงการ : ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการปองกัน
ปญหา การคามนุษยดา นแรงงานไปสูก ารปฏิบตั ิ
- ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการปองกันและแกไขปญหา
การคามนุษยดานแรงงานไปสูการปฏิบตั ิ
3. โครงการ : เสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศดานแรงงาน
- จัดประชุมระดับเจาหนาทีอ่ าวุโสแรงงานอาเซียนและการ
ประชุมอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของ
- การประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน
4. โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัด
ชายแดนจังหวัดภาคใต
- จางบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

5. โครงการ: แกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ
- จางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือนรอนฯ
6. ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
- ประสานการใหบริการดานแรงงาน
- บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
7. โครงการ : บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต
- จังหวัดที่มกี ารจัดเก็บขอมูลแรงงานนอกระบบรายทะเบียน
8. โครงการ : บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ
และแรงงานคนพิการ
- เพิ่มประสิทธิภาพการสงเสริมคุมครองและพัฒนาแรงงาน
นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
9. ผลผลิต : ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหาร
จัดการแรงงาน
- จํานวนยุทธศาสตร แผน และขอเสนอ

เปาหมายการ
ดําเนินงานทั้งป
2562

13,170 คน
13,170 คน
1 เรือ่ ง

ผลการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
รอบ 4 เดือน
รอบ 3 เดือน
(ต.ค.61– ม.ค. 62)
(ต.ค. – ธ.ค. 61)

ผลการ
ดําเนินงาน
เดือน ม.ค. 62

1,253 คน
1,253 คน
- เรื่อง

2,813 คน
2,813 คน
- เรื่อง

1,560 คน
1,560 คน
- เรื่อง

1 เรื่อง

- เรือ่ ง

- เรือ่ ง

- เรือ่ ง

2 เรือ่ ง
1 เรื่อง

- เรื่อง
- เรือ่ ง

- เรื่อง
- เรือ่ ง

- เรื่อง
- เรือ่ ง

1 เรื่อง
380 คน

- เรือ่ ง
380 คน

- เรือ่ ง
- เรือ่ ง
379 คน *ลาออก 1 คน

380 คน

380 คน

379 คน

1 คน

15,992 คน 1,590 คน
15,992 คน
1,590 คน
742,964 คน 220,362 คน
526,925 คน 147,557 คน
216,039 คน 72,805 คน
18 จังหวัด 76 จังหวัด

3,486 คน
3,486 คน
299,884 คน
200,924 คน
98,960 คน
76 จังหวัด

1,896 คน
1,896 คน
79,522 คน
53,367 คน
26,155 คน
- จังหวัด

ดําเนินการแลวเสร็จเดือน ก.ย. 62

ดําเนินการแลวเสร็จเดือน ก.ย. 62

18 จังหวัด 76 จังหวัด
76 จังหวัด
400,000 คน 331,157 คน 2,077,138 คน

- จังหวัด
1,745,981
คน
ดําเนินการแลวเสร็จเดือน ก.ย. 62
400,000 คน 331,157 คน 2,077,138 คน 1,745,981
คน
28 เรื่อง
- เรื่อง
27 เรื่อง
22 เรื่อง
ดําเนินการแลวเสร็จเดือน ก.ย. 62

28 เรื่อง

- เรือ่ ง

รอยละ 100

รอยละ 100
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สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562)
ผลผลิต/กิจกรรม
10. ผลผลิต : การสงเสริมขยายตลาดและคุมครองแรงงาน
ไทยในตางประเทศ
- คุมครองสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
- ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ
11. โครงการ : เสริมสรางธรรมาภิบาลและตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
- กระทรวงแรงงานรวมขับเคลื่อนไทยใหใสสะอาดปราศจากการ
ทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
- พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน
ของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต
- สนับสนุนและสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตาน
การทุจริต ดวงตาแรงงาน

เปาหมายการ
ดําเนินงานทั้งป
2562

ผลการดําเนินงาน
รอบ 3 เดือน
(ต.ค. – ธ.ค. 61)

353,500 คน 456,613 คน
353,500 คน
2 เรื่อง
1,100 คน
200 คน

ผลการดําเนินงาน
รอบ 4 เดือน
(ต.ค.61– ม.ค. 62)

ผลการ
ดําเนินงาน
เดือน ม.ค. 62

468,225 คน 11,612 คน

456,613 คน 468,225 คน 11,612 คน
- เรืดํอ่ างเนินการแลวเสร็จเดื2อเรืน ก.ย.
่อง 62 2 เรื่อง
771 คน
771 คน
771 คน
207 คน ดําเนินการ เดือ207
น มี.ค.คน
62

- คน

100 คน

0 คน

0 คน

0 คน

800 คน

- คน

771 คน

771 คน
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สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การบริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562)
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

การบริหารจัดการดานแรงงานแกประชาชนในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน 19,834 คน
• การใหบริการดานแรงงานแกประชาชนในพื้นที่/ชุมชน

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

59,085 คน
2,146 คน
13,343 คน
1,401 คน
41,978 คน
217 คน

การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยบัณฑิตแรงงาน 380 คน
• การใหบริการดานแรงงานแกประชาชนในพื้นที่/ชุมชน

- ดานจัดหางาน
- ดานฝกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
- ดานคุมครองแรงงานและสวัสดิการ
- ดานสิทธิประโยชนประกันสังคม

16,115 คน
834 คน
11,069 คน
295 คน
3,917 คน
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สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สงเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562)
สนร./ฝายแรงงาน

จํานวนแรงงานไทยในตางประเทศ (คน)
แรงงาน
แรงงาน
รวม
ถูกกฎหมาย
ผิดกฎหมาย

1. ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด)

6,062

4,000

10,026

2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี)

5,677

4,323

10,000

3. ญี่ปุน

12,913

6,860

19,773

4. ฮองกง

16,878

-

16,878

5. ไตหวัน (ไทเป)

43,382

20

43,402

6. ไตหวัน (เกาสง)

17,574

7

17,581

7. สิงคโปร

20,000

150

20,150

1,604

-

1,604

9. มาเลเซีย

40,037

100,000

140,037

10. อิสราเอล

22,871

1,490

24,361

11. เกาหลี

22,506

141,907

164,413

12. เยอรมนี

-

-

-

13. ลิเบีย

-

-

-

209,468

258,757

468,225

8. บรูไน

รวม

หมายเหตุ : ขอมูลแรงงานผิดกฎหมาย เปนขอมูลประมาณการ
ที่มา : สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การคุมครองสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562)
สนร./ฝายแรงงาน

จํานวนแรงงานไทยที่มารองทุกข
ไมเกีย่ วกับเงิน
เกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน
สิทธิประโยชน
(ราย)
(บาท)
(ราย)

รวมทั้งสิ้น
(ราย)

1. ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด)

20

413,625.99

31

51

2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี)

15

1,894,101.75

103

118

3. ญี่ปุน

-

-

8

8

4. ฮองกง

24

4,509,417.60

339

363

5. ไตหวัน (ไทเป)

484

7,282,848.13

58

542

6. ไตหวัน (เกาสง)

308

3,483,778.00

418

726

99

6,646,375.00

99

198

8. บรูไน

4

2,009,329.00

1

5

9. มาเลเซีย

9

131,175.00

31

40

10. อิสราเอล

528

2,960,900.00

85

613

11. เกาหลี

101

17,814,260.00

1,156

1,257

12. เยอรมนี

-

-

-

-

13. ลิเบีย

-

-

-

-

1,592

47,145,810.47

2,329

3,921

7. สิงคโปร

รวมทั้งสิ้น

ประมาณการรายไดสงกลับของแรงงานไทย (พื้นที่ดูแลของ สนร.ไทย) จํานวน 15,145.64 ลานบาท
ที่มา : สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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กรมการจัดหางาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ : บริหารจัดการแรงงานตางดาว

เปาหมายการ
ดําเนินงานทั้งป
2562

ผลการดําเนินงาน
รอบ 3 เดือน
(ต.ค. – ธ.ค.61)

ผลการดําเนินงาน
รอบ 4 เดือน
(ต.ค .61– ม.ค.62)

402,415 คน
402,415 คน
723,851 ครั้ง
149,298 คน
14,786 แหง
406,540 คน
397,457 คน

89,933 คน
89,933 คน
160,390 ครั้ง
41,501 คน
4,358 แหง
124,887 คน
122,810 คน

14,700 คน

6,961 คน

8,473 คน

1,512 คน

8,600 คน
100,000 คน
100,000 คน

45 คน

610 คน

565 คน

35,707 คน

48,224 คน

12,517 คน

35,707 คน

48,224 คน

12,517 คน
4,367 คน
4,367 คน

943,600 คน
- พิจารณาคําขอและจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ยื่นขอใบอนุญาต
943,600 คน
ทํางาน
943,600 ครั้ง
- ตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวและสถานประกอบกิจการ
243,000 คน
36,300 แหง
2. โครงการ : ปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
1,023,600 คน
- การใหความคุมครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและ
1,000,300 คน
คุมครองคนหางาน
- การสรางความตระหนักรูแกกลุมเปาหมายและการคุมครอง
ชวยเหลือแรงงานตางดาวเพื่อปองกันปญหาการคามนุษยฯ
- ศูนยปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน

3. โครงการ : ศูนยประสานแรงงานประมง
- การสรางความตระหนักรูและจัดระเบียบแรงงานตางดาวใน
ภาคประมง

4. โครงการ : มหกรรมสรางงาน สรางอาชีพเฉลิมพระเกียรติ
- สรางงานสรางอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
5. โครงการ : ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ดานแรงงานตางดาวเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- การพิจารณาอนุญาตทํางานแบบเบ็ดเสร็จในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

6. โครงการ : เตรียมความพรอมแกกําลังแรงงาน
- แนะแนวอาชีพและสงเสริมอาชีพ

7. โครงการ : กาวสูงานที่ดีคนมีคุณภาพ

- บริการจัดหางานของศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย

8. ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุมไดรับบริการสงเสริมการมีงานทํา
- การใหบริการจัดหางานในประเทศ
- การใหบริการจัดหางานตางประเทศ
- การใหบริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน

312,482 คน
312,482 คน
563,461 ครั้ง
107,797 คน
10,428 แหง
281,653 คน
274,647 คน

ผลการ
ดําเนินงาน
เดือน ม.ค. 62

20,000 คน
20,000 คน
50,000 คน

2,059 คน
2,059 คน

6,426 คน
6,426 คน

40,217 คน

53,744 คน

13,527 คน

50,000 คน

40,217 คน

53,744 คน

13,527 คน

460,000 คน 143,041 คน 226,186 คน
143,041 คน
226,186 คน
460,000 คน
180,000 คน
51,320 คน
68,137 คน
51,320 คน
68,137 คน
180,000 คน
7,557,000 คน 2,591,835 คน 3,586,075 คน
248,225 คน
345,287 คน
457,000 คน
25,038 คน
34,415 คน
100,000 คน
7,000,000 คน 2,318,572 คน 3,206,373 คน

83,145 คน

83,145 คน

16,817 คน
16,817 คน

994,240 คน
97,062 คน
9,377 คน
887,801 คน
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กรมการจัดหางาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562)
ผลผลิต/กิจกรรม
9. โครงการ : ขยายโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุ

- สํารวจขอมูลผูสูงอายุที่ตองการประกอบอาชีพหรือทํางาน
- กิจกรรมสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใหผูสูงอายุ
- สรางคุณคาภูมิปญญาผูสูงอายุ

10. โครงการ : สงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสม
กับวัย และประสบการณ
- สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและ
การทองเที่ยว
- 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา

เปาหมายการ
ดําเนินงานทั้งป
2562

ผลการดําเนินงาน
รอบ 3 เดือน
(ต.ค. – ธ.ค.61)

ผลการดําเนินงาน
รอบ 4 เดือน
(ต.ค.61– ม.ค.62)

900 คน

358 คน

496 คน

138 คน

1,650 คน

88 คน

598 คน

510 คน

18,180 คน
15,600 คน
1,720 คน
860 คน
2,550 คน

4,062 คน
3,508 คน
408 คน
146 คน
446 คน

5,934 คน
5,218 คน
508 คน
208 คน
1,094 คน

ผลการ
ดําเนินงาน
เดือน ม.ค. 62

1,872 คน
1,710 คน
100 คน
62 คน
648 คน
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กรมการจัดหางาน
การดําเนินงาน

โครงการบริหารจัดการแรงงานตางดาว

1. พิจารณาและจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ยื่นขอใบอนุญาตทํางาน
1.1 การพิจารณาคําขออนุญาตทํางาน (คนตางดาวถูกกฎหมาย)
- ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป) (มาตรา 9)
- ประเภทสงเสริมการลงทุน (BOI) (มาตรา 12)
- ชนกลุมนอย
- ประเภทผานการพิสูจนสัญชาติ (มาตรา 9)
- ประเภทนําเขาตาม (MOU) (มาตรา 9)
- คนตางดาวทีเ่ ขามาทํางานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล
- ประเภทที่มาดําเนินการจัดทําปรับปรุงทะเบียนประวัติ
- แรงงานประมง ตาม ม.83
- ประเภทจําเปนเรงดวน
1.2 การจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ยื่นขออนุญาตทํางาน (คนตางดาวถูกกฎหมาย)
- ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป) (มาตรา 9)
- ประเภทสงเสริมการลงทุน (BOI) (มาตรา 12)
- ชนกลุมนอย
- ประเภทผานการพิสูจนสัญชาติ (มาตรา 9)
- ประเภทนําเขาตาม (MOU) (มาตรา 9)
- คนตางดาวที่เขามาทํางานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล
- ประเภทที่มาดําเนินการจัดทําปรับปรุงทะเบียนประวัติ
- แรงงานประมง ตาม ม.83
- ประเภทจําเปนเรงดวน
2. ตรวจสอบการทํางานของคนตางดาว และสถานประกอบกิจการ
- ตรวจสอบการทํางานของคนตางดาว
- ตรวจสอบสถานประกอบการที่จางคนตางดาวทํางานในราชอาณาจักร

โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน

1. การใหความคุมครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน
- โครงการเผยแพรความรูเพื่อปองกันการหลอกลวงคนหางาน
- โครงการคุมครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง
- โครงการเครือขายชุมชนรวมรณรงคปองกันการหลอกลวงและลักลอบไปทํางานตางประเทศ
- รับเรื่องรองทุกขจากคนหางานตาม พ.ร.บ. จัดหางานฯ
- รองทุกขกลาวโทษและดําเนินคดีทางอาญากับผูกระทําผิดกฎหมายจัดหางาน
- ตรวจสอบควบคุมบริษัทจัดหางานในประเทศ/ตางประเทศ
- พิจารณาคําขอเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดหางานในประเทศ
- พิจารณาคําขอเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในตางประเทศ

1 ต.ค. 61 – 31 ม.ค. 62
402,415 คน
49,615 คน
9,711 คน
20,250 คน
47,800 คน
178,576 คน
96,463 คน
15,040 คน
445 คน
7,940 คน
723,851 ครั้ง
86,108 ครั้ง
19,496 ครั้ง
30,351 ครั้ง
223,657 ครั้ง
281,547 ครั้ง
82,692 ครั้ง
131,473 ครั้ง
945 ครั้ง
7,940 ครั้ง
149,298 คน
14,786 แหง
397,457 คน
368,453 คน
3,593 คน
25,239 คน
172 คน
105 คน
204 แหง
727 แหง
294 แหง
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กรมการจัดหางาน
การดําเนินงาน

1 ต.ค. 61 – 31 ม.ค. 62
2. การสรางความตระหนักรูแกกลุมเปาหมายและการคุมครองชวยเหลือแรงงานตางดาวฯ
8,473 คน
- โครงการปองกันการคามนุษยดานแรงงานตางดาว
7,274 คน
5,960 คน
• อบรมแรงงานตางดาว
1,314 คน
• อบรมนายจาง
- โครงการเตรียมความพรอมใหคนหางานเพื่อปองกันการตกเปนเหยื่อการคามนุษยดานแรงงานในทํางานตาง ฯ
1,199 คน
• อบรมคนหางาน
0 ชิ้น
• สื่อประชาสัมพันธ
3. ศูนยปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน
610 คน

โครงการศูนยประสานแรงงานประมง
1 การสรางความตระหนักรูและจัดระเบียบแรงงานตางดาวในภาคประมง
- โครงการศูนยประสานแรงงานประมง
- แรงงานตางดาวที่จัดเก็บขอมูลพิสูจนตัวบุคคลที่มีการแจงการทํางาน

48,224 คน
48,224 คน
6,684 คน

โครงการมหกรรมสรางงานสรางอาชีพเฉลิมพระเกียรติ
- สรางงาน สรางอาชีพ และจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
6,426 คน
โครงการศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ดานแรงงานตางดาวเพือ่ สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- การพิจารณาอนุญาตทํางานแบบเบ็ดเสร็จในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการเตรียมความพรอมแกกําลังแรงงาน
1. แนะแนวอาชีพและสงเสริมอาชีพ
1.1 แนะแนวอาชีพกอนเขาสูตลาดแรงงาน
- แนะแนวอาชีพใหนักเรียน นักศึกษา
- แนะแนวอาชีพใหเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุม ครองเด็กและเยาวชน
- สรางเครือขายการแนะแนวอาชีพ
1.2 แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทํา
- แนะแนวอาชีพใหผูประกันตนกรณีวางงาน ประชาชนทัว่ ไป
- ศูนยตรีเทพเพื่อการจางงานแบบครบวงจร
- สงเสริมการมีงานทําใหทหารกองประจําการที่จะปลดเปนทหารกองหนุน
1.3 แนะแนวอาชีพผูไมอยูในระบบการจางงาน
- โครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได
- โครงการสงเสริมการรับงานไปทําทีบ่ าน
โครงการ: กาวสูงานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Job Smart Workers)
- บริการจัดหางานของศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย

53,744 คน

226,186 คน
161,090 คน
154,850 คน
4,616 คน
1,624 คน
63,405 คน
51,202 คน
9,966 คน
2,237 คน
1,691 คน
1,292 คน/63 รุน
399 คน
68,137 คน
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กรมการจัดหางาน
การดําเนินงาน

ประชาชนทุกกลุมไดรับบริการสงเสริมการมีงานทํา
1. ตําแหนงงานวาง (ในประเทศ)
2. ผูลงทะเบียนสมัครงาน
3. ผูไดรับการบรรจุงาน
4. การใหบริการจัดหางานในประเทศ
4.1 โครงการใหบริการจัดหางานแกผูประกันตนกรณีวางงาน
4.2 โครงการเสริมสรางความมั่นคงและยั่งยืน (ชุมชนเขมแข็ง)
4.3 โครงการนัดพบแรงงาน
4.4 โครงการบริการจัดหางานและคุมครองคนหางานตลอด 24 ชัว่ โมง
4.5 โครงการใหบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ
- จัดหางานพิเศษสําหรับผูพนโทษ
- จัดหางานพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา
- จัดหางานใหคนพิการมีงานทํา
- สงเสริมคนพิการมีงานทําในหนวยงานภาครัฐ
- สรางโอกาสการมีงานทําใหผูสงู อายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน
4.6 โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
5. การใหบริการจัดหางานตางประเทศ
- พิจารณาคําขอการจัดสงคนหางานและพาลูกจางไปทํางาน/ฝกงานตางประเทศ
- จัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศโดยรัฐ
- รับแจงการเดินทางดวยตนเอง+เดินทางประเภท Re-Entry
- จัดทําทะเบียนคนหางานที่ประสงคไปทํางานตางประเทศ
- ใหการสงเคราะหสมาชิกกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานตางประเทศ
- อบรมคนหางานกอนเดินทางไปทํางานตางประเทศ
- ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเดินทางไปทํางานตางประเทศ
- พัฒนาศักยภาพคนหางานเพือ่ การแขงขันไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี
- พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความตองการของตลาดแรงงานไทยไปตางประเทศ
- คนหางานไดรบั บริการจัดหางานตางประเทศแบบเบ็ดเสร็จและบูรณาการ ณ ศูนยฯ
6. การใหบริการเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
- เผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
- จัดทําทะเบียนกําลังแรงงาน
- การพัฒนาและเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
- ขยายเครือขายขอมูลขาวสารตลาดแรงงานสูตาํ บลหมูบ าน

1 ต.ค. 61 – 31 ม.ค. 62

98,296 อัตรา
36,871 คน
78,258 คน
345,287 คน
291,183 คน
36,016 คน
6,627 คน
5,630 คน
5,367 คน
247 คน
4,154 คน
864 คน
81 คน
21 คน
464 คน
34,415 คน
10,855 คน
4,121 คน
19,439 คน
27,540 คน
58 คน
11,439 คน
87,101 คน
244 คน
307 คน
28,577 ครั้ง
3,206,373 คน
98,704 คน
38,450 ฉบับ
460 แหง
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กรมการจัดหางาน
การดําเนินงาน

โครงการขยายโอกาสมีงานทําใหผูสูงอายุ
- สํารวจขอมูลผูสูงอายุท่ีตองการประกอบอาชีพหรือทํางาน
- สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใหผูสูงอายุ
- สรางคุณคาภูมิปญญาผูสูงอายุ
โครงการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ
- สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว
- 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา

1 ต.ค. 61 – 31 ม.ค. 62

5,218 คน
508 คน
208 คน
496 คน
598 คน
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กรมการจัดหางาน

แผนภูมิแสดงสัดสวนแรงงานตางดาวคงเหลือทํางานอยูทั่วราชอาณาจักร

แผนภูมิแสดงสัดสวนแรงงานตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทํางานถูกกฎหมาย

ที่มา : ขอมูล MoU (นําเขาและพิสูจนสัญชาติ) จากแบบรายงานอิเล็กทรอนิกสเมล ฝายสารสนเทศฯ กองแผนงานและสารสนเทศ
กรมการจัดหางาน (ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562)
หมายเหตุ : มาตรา 9 หมายถึง คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง จําแนกเปน 4 ประเภท ดังนี้
(1) ประเภททั่วไป (2) ประเภทเขามาทํางานอันจําเปนเรงดวน (3) ประเภทตลอดชีพ (4) ประเภทขอตกลงวาดวยการจางแรงงานกับประเทศคูภาคี
มาตรา 12 หมายถึง คนตางดาวซึ่งเขามาทํางานในราชอาณาจักร ตามกฎหมายพิเศษ ไดแก กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน และกฎหมายอื่น
มาตรา 13 (1) หมายถึง คนตางดาวที่ถูกเนรเทศ ตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศ และไดรับการผอนผันใหไปประกอบอาชีพ ณ ที่แหงใดแทน
การเนรเทศหรืออยูในระหวางรอการเนรเทศและ (2) หมายถึง คนตางดาวเขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมืองแตไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว เพื่อรอการสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมือง
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ : สรางแรงงานสูเมืองตนแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
- สรางแรงงานสูเมืองตนแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน
2. โครงการ : ฝกอบรมฝมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
- ฝกอบรมฝมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
3. โครงการ : เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0
- เพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเขาสูอุตสาหกรรมเปาหมายอนาคต
4. โครงการ : ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแหงอนาคต
- ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแหงอนาคต
5. โครงการ : พัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติรองรับ 10
อุตสาหกรรมแหงอนาคต
- พัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรม
แหงอนาคต
6. โครงการ : เพิ่มทักษะกําลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

- เพิ่มทักษะกําลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
7. โครงการ : พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสงและ
การคาระหวางประเทศ
- พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสง และการคา
ระหวางประเทศ
8. โครงการ : พัฒนาฝมือแรงงานรองรับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย
และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจฯ EEC
- พัฒนาฝมือแรงงานรองรับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย และ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจฯ EEC
9. โครงการ : เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู SME 4.0
- เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู SME 4.0
10. โครงการ : พัฒนาฝมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ
- พัฒนาฝมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
ผลการ
รอบ 4 เดือน
ดําเนินงาน
การดําเนินงานทั้งป รอบ 3 เดือน
(ต.ค. – ธ.ค.61) (ต.ค.61– ม.ค.62) เดือน ม.ค. 62
2562

780 คน

320 คน

400 คน

80 คน

780 คน
800 คน
800 คน
14,100 คน

320 คน
400 คน
400 คน
4,690 คน

400 คน
400 คน
400 คน
6,574 คน

80 คน
- คน
- คน
1,884 คน

14,100 คน
10,000 คน

4,690 คน
2,591 คน

6,574 คน
3,677 คน

1,884 คน
1,086 คน

10,000 คน
10 สาขา

2,591 คน
0 สาขา

3,677 คน
0 สาขา

1,086 คน
- สาขา

10 สาขา

0 สาขา

0 สาขา

- สาขา

15,000 คน
15,000 คน
300 คน

3,664 คน
3,664 คน
0 คน

4,966 คน
4,966 คน
1 คน

1,302 คน
1,302 คน
1 คน

300 คน

0 คน

1 คน

1 คน

6,400 คน

1,490 คน

2,181 คน

691 คน

6,400 คน

1,490 คน

2,181 คน

691 คน

15,000 คน
15,000 คน
5,200 คน

0 คน
0 คน
2,378 คน

320 คน
320 คน
2,997 คน

320 คน
320 คน
619 คน

5,200 คน

2,378 คน

2,997 คน

619 คน
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562)
ผลผลิต/กิจกรรม
11. โครงการ : ยกระดับแรงงานไทยใหไดมาตรฐานฝมือแรงงาน
เพื่อรองรับการแขงขัน
- ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
- ทดสอบฝมือแรงงานชางเชื่อมมาตรฐานสากล
- พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน
- สงเสริมมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
- พัฒนาศักยภาพมาตรฐานฝมือแรงงานไทยในตางประเทศ
12. โครงการ : พัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต (GMS-ASEAN)

- พัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความรวมมือฯ
13. ผลผลิต : พัฒนา/ขับเคลื่อนความรวมมือเครือขายและ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
- ศึกษารูปแบบ และหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุมฯ
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนระดับชาติรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพของประเทศ
- จัดทําหลักเกณฑ พัฒนาระบบสงเสริมและรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน
- พัฒนาระบบการฝกอบรมฝมือแรงงาน
- สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงาน
14. โครงการ : ฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบอาชีพ
- ฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
15. โครงการ : ฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ
อาชีพ
- ฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
ผลการ
รอบ 4 เดือน
ดําเนินงาน
การดําเนินงานทั้งป รอบ 3 เดือน
(ต.ค.-ธ.ค.61)
(ต.ค.61 -ม.ค.62) เดือน ม.ค. 62
2562

23,340 คน

8,291 คน

11,956 คน

3,665 คน

26,280 คน
200 คน
4,100 คน
77 แหง
120 คน
2,000 คน

6,418 คน
74 คน
1,799 คน
0 แหง
0 คน
616 คน

9,631 คน
117 คน
2,208 คน
0 แหง
0 คน
831 คน

3,213 คน
43 คน
409 คน
- แหง
- คน
215 คน

2,000 คน
616 คน
831 คน
215 คน
3,700,000 คน 1,490,211 คน 2,215,865 คน 725,654 คน
202 คน
1 แผน

144 คน
0 แผน

144 คน
0 แผน

- คน
- แผน

20 สาขา
0 สาขา
0 สาขา
- สาขา
หลักสูตร
0 หลักสูตร
0 หลักสูตร - หลักสูตร
3,700,000 คน 1,490,211 คน 2,215,865 คน 725,654 คน
16,000 คน
7,903 คน
10,683 คน 2,780 คน
16,000 คน
8,160 คน

7,903 คน
2,622 คน

10,683 คน
3,785 คน

2,780 คน
1,163 คน

8,160 คน

2,622 คน

3,785 คน

1,163 คน
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562)
เปาหมาย
การดําเนินงานทั้งป
2562

ผลการดําเนินงาน
รอบ 3 เดือน
(ต.ค.-ธ.ค.61)

46,450 คน
5,500 คน
5,550 คน
5,550 คน
1,200,000 คน

15,885 คน
0 คน
2,443 คน
2,443 คน
459,441 คน

21,434 คน
5,549 คน
3,449 คน
3,449 คน
3,219 คน
776 คน
3,219 คน
776 คน
709,898 คน 250,457 คน

1,200,000 คน
20,000 แหง
49,100 คน

459,441 คน
6,911 แหง
4,965 คน

709,898 คน
9,881 แหง
17,736 คน

250,457 คน
2,970 แหง
12,771 คน

- สงเสริม สนับสนุนใหแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดรับ
การคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงานและมีความสัมพันธเชิง
สรางสรรค
- สงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบกิจการปฏิบัติตอแรงงานในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบฯ

49,100 คน

4,965 คน

17,736 คน

12,771 คน

100 คน

114 คน

117 คน

3 คน

5. โครงการ : ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ

177,500 คน
177,500 คน
550 แหง
469,660 คน
469,660 คน

2,659 คน
2,659 คน
0 แหง
93,439 คน
93,439 คน

3,475 คน
3,475 คน
0 แหง
165,639 คน
165,639 คน

816 คน
816 คน
0 แหง
72,200 คน
72,200 คน

8,430 คน

2,782 คน

3,551 คน

769 คน

8,430 คน
5,200 แหง

2,782 คน
1,463 แหง

3,551 คน
2,211 แหง

769 คน
748 แหง

5,200 แหง

1,463 แหง

2,211 แหง

748 แหง

ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ : ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดาน
แรงงานและการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย

- สงเสริม พัฒนาและกํากับดูแลใหแรงงานที่เปนกลุมเสี่ยงไดรบั
การคุมครองตามกฎหมาย

2. โครงการ : คุมครองสิทธิแรงงานประมงทะเล

- กํากับ ดูแล แรงงานในเรือประมงทะเลใหไดรับการคุมครองตามกฎหมาย

3. โครงการ : สงเสริมระบบการจัดการดานยาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ
- สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

4. ผลผลิต : รณรงค สงเสริมการบริหารจัดการดานแรงงาน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

- ขับเคลื่อนแลยกระดับการบริหารจัดการดานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ

6. โครงการ : ยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน

- สงเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติ และ
ผลิตภาพแรงงาน

7. โครงการ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

8. ผลผลิต : สถานประกอบกิจการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน
- สงเสริม และสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการมีความรูความ
เขาใจ เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบตอสังคมดาน
แรงงาน

51,950 คน

15,885 คน

ผลการดําเนินงาน
รอบ 4 เดือน
(ต.ค.61-ม.ค.62)

24,883 คน

ผลการ
ดําเนินงาน
เดือน ม.ค. 62

8,998 คน
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562)
ผลผลิต/กิจกรรม

เปาหมายการ
ดําเนินงานทั้งป
2562

ผลการดําเนินงาน
รอบ 3 เดือน
(ต.ค.-ธ.ค.61)

ผลการดําเนินงาน
รอบ 4 เดือน
(ต.ค.61-ม.ค.62)

9. ผลผลิต : สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
และแรงงานไดรับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน

1,678,400 คน
35,000 แหง
1,188,800 คน
15,700 แหง
744,000 คน
10,700 แหง
650,000 คน
12,000 แหง
600,000 คน
350,000 ครั้ง

9,129 แหง
438,646 คน
4,197 แหง
303,334 คน
2,971 แหง
229,659 คน
3,759 แหง
199,705 คน
144,870 ครั้ง

12,590 แหง
599,741 คน
5,586 แหง
391,268 คน
3,983 แหง
309,921 คน
4,942 แหง
275,813 คน
234,817 ครั้ง

3,461 แหง
161,095 คน
1,389 แหง
87,934 คน
1,012 แหง
80,262 คน
1,183 แหง
76,108 คน
89,947 ครั้ง

10. โครงการ : จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
- สงเสริมและพัฒนาการจัดตั้งมุมนมแมในสถานประกอบกิจการอยาง

500 คน
500 คน

0 คน
0 คน

280 คน
280 คน

280 คน
280 คน

11. โครงการ : สงเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
สูงอายุ
- สงเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการ
เกษียณอยางมีคุณภาพ
12. โครงการ : พัฒนาเด็กปฐมวัยศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธร
ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ
- สงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรของผูใชแรงงาน
13. โครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ (60 ปขึ้นไป)
- สงเสริมสิทธิหนาที่แกแรงงานสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) เกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน
14. โครงการ : เสริมสรางธรรมาภิบาล ปองกัน และลดความเสี่ยง
ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เสริมสรางธรรมาภิบาล ปองกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

7,000 คน

1,143 คน

4,601 คน

3,458 คน

6,000 คน
1,000 คน
1,600 คน

1,143 คน
- คน
1,530 คน

4,601 คน
- คน
1,530 คน

3,458 คน
- คน
- คน

1,600 คน
20,300 คน
20,300 คน

1,530 คน
60 คน
60 คน

1,530 คน
60 คน
60 คน

- คน
- คน
- คน

100 คน

0 คน

0 คน

0 คน

100 คน

0 คน

0 คน

0 คน

- กํากับ ดูแล ใหสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุน
ใหแรงงานมีความรูตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
- กํากับ ดูแล ใหสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุน
ใหแรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทํางาน
- สงเสริมและสนับสนุนใหแรงงานไดรับความเปนธรรมและเกิดความ
สมานฉันทในวงการแรงงาน
- กํากับ ดูแลและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการ
ตามกฎหมายและนอกเหนือกฎหมาย
- สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรกรมและประชาชนเขาใชบริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
ยั่งยืน

513,191 คน

ผลการ
ดําเนินงาน
เดือน ม.ค. 62

705,122 คน 191,931 คน
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
การดําเนินงาน

1 ต.ค. 61 – 31 ม.ค. 62

โครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน และการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
- สงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลแรงงานที่เปนกลุมเสี่ยงไดรับการคุมครองตามกฎหมาย
1) การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน

2,314 คน
21,434 คน
602 แหง
3,449 คน
44 แหง

2) สรางความรู ความเขาใจและสนับสนุนการจัดทําแนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดีใน
สถานประกอบกิจการ เพื่อสรางการมีสวนรวมฯ
โครงการคุมครองสิทธิแรงงานประมงทะเล
- กํากับ ดูแล แรงงานในเรือประมงทะเลใหไดรับการคุมครองตามกฎหมาย
3,219 คน
โครงการสงเสริมระบบการจัดการดานยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
- สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
709,898 คน
โครงการ รณรงค สงเสริมการบริหารจัดการดานแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- สงเสริม สนับสนุนใหแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไดรับการคุมครองตาม
17,736 คน
กฎหมายคุมครองแรงงานและมีความสัมพันธเชิงสรางสรรค
- สงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบกิจการการปฏิบัติตอแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
117 แหง
พิเศษตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ
- ขับเคลื่อนและยกระดับการบริหารจัดการดานการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
3,475 คน
สถานประกอบกิจการ
0 แหง
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน
- สงเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน
165,639 คน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
3,551 คน
ผลผลิตสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดรับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน
1. กํากับ ดูแล ใหสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย และสนับสนุนใหแรงงาน
12,590 แหง
มีความรูตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
599,741 คน
กํากับดูแลแรงงานไทย
- ตรวจแรงงานในระบบ
516,509 คน/12,590 แหง
การเสริมสรางองคความรูดานคุมครองแรงงาน
0 คน
การปองกันปญหาการใชแรงงานเด็กผิดกฎหมาย
14,753 คน
กํากับดูแลแรงงานนอกระบบ
68,479 คน
2. กํากับ ดูแล ใหสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย และสนับสนุนใหแรงงาน
5,586 แหง
มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทํางาน
391,268 คน
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
การดําเนินงาน

3. สงเสริมและสนับสนุนใหแรงงานไดรับความเปนธรรมและเกิดความสมานฉันทใน
วงการแรงงาน
- พัฒนาระบบและกลไกการบริหารแรงงานสัมพันธในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ
- แกไขปญหาความขัดแยงดานแรงงานในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ
4. กํากับ ดูแล และสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการตามกฎหมาย และ
นอกเหนือกฎหมาย
5. สงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรกรมและประชาชนเขาใชบริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรม

1 ต.ค. 61 – 31 ม.ค. 62

3,983 แหง
229,653 คน
3,849 แหง/246,919 คน
134 แหง/63,002 คน
4,942 แหง
275,813 คน
234,817 ครั้ง

ผลผลิต สถานประกอบกิจการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน
1. สงเสริม และสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
2,211 แหง
มาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน
โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
- สงเสริมและพัฒนาการจัดตั้งมุมนมแมในสถานประกอบกิจการอยางยั่งยืน
280 คน
โครงการสงเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ
4,601 คน
1. สงเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการเกษียณอยาง
0 คน
มีคุณภาพ
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ
- สงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวติ บุตรของผูใชแรงงาน
1,530 คน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ แรงงานสูงอายุ (60 ป ขึน้ ไป)
- สงเสริมสิทธิหนาทีแ่ กแรงงานสูงอายุ (60 ปขนึ้ ไป) เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ
60 คน
สังคมดานแรงงาน
โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาล ปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
- เสริมสรางธรรมาภิบาล ปองกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
0 คน
หมายเหตุ. – โครงการศึกษาวิจัยการกําหนดอัตราคาตอ

บแทนของผูรับงานไปทําที่บา นในประเทศไทย ผลการ
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สํานักงานประกันสังคม
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ : ลูกจาง ผูประกันตนมีสิทธิไดรับสิทธิ
ประโยชนภายใตกฎหมายประกันสังคม
1.1 บริหารจัดการระบบประกันสังคม สําหรับลูกจาง
ผูประกันตน และผูมีสิทธิตามกฎหมาย
- จํานวนผูประกันตน
- จํานวนการรับเงินสมทบจากผูประกันตน
- จํานวนการจายเงินทดแทน
- จํานวนการจายประโยชนทดแทน
2. โครงการ : แรงงานนอกระบบผูมีสิทธิไดสมัครเขาสู
ความคุมครองภายใตกฎหมายประกันสังคม
2.1 บริหารจัดการระบบประกันสังคม สําหรับ
ผูประกันตนมาตรา 40 ตามกฎหมาย
- จํานวนผูป ระกันตนมาตรา 40
- รอยละของผูป ระกันตนมาตรา 40 ที่ชําระเงินสมทบ
- จํานวนการจายประโยชนทดแทนของผูประกันตนมาตรา 40
3. โครงการ : ผูประกันตนมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน
ดานบริการทางการแพทยภายใตกฎหมายประกันสังคม
- จัดระบบบริการทางการแพทยใหผูประกันตนอยางมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน

เปาหมาย
การดําเนินงานทั้งป
2562

ผลการดําเนินงาน
รอบ 3 เดือน
(ต.ค.-ธ.ค.61)

ผลการดําเนินงาน
รอบ 4 เดือน
(ต.ค.61-ม.ค.62)

12,310,000 คน 13,160,631 คน 13,017,938 คน

ผลการ
ดําเนินงาน
เดือน ม.ค. 62

- คน

12,310,000 คน 13,160,631 คน 13,017,938 คน

- คน

12,310,000 คน 13,160,631 คน 13,017,938 คน
12,310,000 คน 13,160,631 คน 13,017,938 คน
57,085 ครั้ง
80,689 ครั้ง
203,000 ครั้ง

- คน
- คน
23,604 ครั้ง

53,722,000 ครั้ง 10,675,975 ครั้ง 15,738,457 ครั้ง 5,062,482 ครั้ง
43,871 คน
2,845,000 คน 2,833,960 คน 2,877,831 คน
2,877,831 คน

43,871 คน

2,845,000 คน 2,833,960 คน 2,877,831 คน
รอยละ 50 รอยละ 38.83 รอยละ 38.65
30,767 ครั้ง
43,232 ครั้ง
142,000 ครั้ง
12,680,000 คน 13,409,423 คน 13,466,529 คน

43,871 คน
รอยละ 12,465 ครั้ง
57,106 คน

12,680,000 คน 13,409,423 คน 13,466,529 คน

57,106 คน

2,845,000 คน

2,833,960 คน
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สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ : ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ
ไทย (Safety Thailand)
- จํานวนแรงงานที่ไดรบั การสงเสริม/บริการ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
2. ผลผลิต : สถานประกอบกิจการไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- จํานวนสถานประกอบกิจการที่เขารวมกิจกรรมการสงเสริม
และพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

เปาหมาย
การดําเนินงาน
ทั้งป 2562

4,400 แหง

ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
ผลการ
รอบ 3 เดือน
รอบ 4 เดือน
ดําเนินงาน
(ต.ค.-ธ.ค.61)
(ต.ค.61-ม.ค.62) เดือน ม.ค. 62

- แหง

37 แหง

37 แหง

4,400 แหง
35,000 คน
600 แหง

แหง
- คน
- แหง

37 แหง
7,510 คน
380 แหง

37 แหง
7,510 คน
54 แหง

600 แหง

- แหง

380 แหง

54 แหง

ดําเนินการเสร็จเดือน ก.ย. 62
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ผลการดําเนินงานของกองทุนในกํากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
1. กองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ (คงเหลือ)
- จํานวนคนหางานที่ไดรับเงินสงเคราะหจากกองทุน
- รายจาย
2. เงินกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน (คงเหลือ)
- อนุมัติเงินกู
- จํานวนเงินที่อนุมัติ
3. กองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (ไดรับ
จัดสรรตัวเลขจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ป 2561 โดยกองทุนฯ
ตองเรียกเก็บเงินจากแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (พมา ลาว กัมพูชา)
ที่ขึ้นทะเบียนถูกตองตามกฎหมายนําเงินสมทบเขากองทุน)
- จัดสรรเงินสนับสนุนหนวยงานภาครัฐในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทํางาน
ของคนตางดาวตาม พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 จํานวน
10 หนวยงาน ไดแก 1. กรมการจัดหางาน 2. กรมการปกครอง 3. สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 4. กทม. 5. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 6. สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง 7. กรมประชาสัมพันธ 8. กองทัพเรือ 9. กองทัพบก และ
10. กอ.รมน.
หมายเหตุ : จัดสรรเงินกองทุนและเงินคงเหลือจากปงบประมาณ 2557
ใหกับทั้ง 10 หนวยงานดังกลาวดวย
- จํานวนเงิน (คงเหลือ) จากการใชจายเงินกองทุนฯ

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

• กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (คงเหลือ)
- รับชําระหนี้
- รับเงินสมทบ

1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62
853,851,278.83 ลานบาท
80 คน
2,338,110 บาท
13,394,900 ลานบาท
15 กลุม
1,895,000 ลานบาท
- ลานบาท

- ลานบาท

- ลานบาท

1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62

760.5863 ลานบาท
1,189,903.36 ลานบาท
339,164.29 บาท
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ผลการดําเนินงานของกองทุนในกํากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
1. กองทุนเพื่อผูใชแรงงาน (คงเหลือ ณ 30 พฤศจิกายน 2561)
• สหกรณที่ไดรับอนุมัติเงินกู
- เงินที่อนุมัติใหสหกรณกู
• ลูกจางที่เปนสมาชิกสหกรณที่ไดรับอนุมัติเงินกู
2. กองทุนสงเคราะหลกู จาง (คงเหลือ ณ 30 พฤศจิกายน 2561)

• รับเงินคาปรับตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
• ลูกจางที่ไดรับการจายเงินสงเคราะหจากกองทุน
- ยอดเงินสงเคราะหที่จา ย
3.กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (ณ 31 มกราคม 2562)
- รับเงินรายไดตามมาตรา 45 แหง พ.ร.บ. ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554
- จายเงินตามมาตรา 46 แหง พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554
- ลูกจางที่เกี่ยวของ (คน)

1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62
150.44 ลานบาท
0 แหง
0 ลานบาท
0 คน
206.04 ลานบาท
2.159 ลานบาท
334 ราย
5.12 ลานบาท
300.567 ลานบาท
11.746 ลานบาท
5.439 ลานบาท
6,889 คน
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ผลการดําเนินงานของกองทุนในกํากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม
1. กองทุนประกันสังคม
• สถานประกอบกิจการที่มีลกู จางตั้งแต 1 คนขึ้นไป
• สถานะเงินกองทุน (ณ 31 มกราคม 2562)
- กรณีไมรวมภาระผูกพันกรณีชราภาพ
• ประโยชนทดแทน รวม 7 กรณี
- เงินประโยชนทดแทน
- การใชบริการ
1) กรณีเจ็บปวย ตาย ทุพพลภาพ และคลอดบุตร
- เงินประโยชนทดแทน
- การใชบริการ
2) กรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ
- เงินประโยชนทดแทน
- การใชบริการ
3) กรณีวางงาน
- เงินประโยชนทดแทน
- การใชบริการ
2. กองทุนเงินทดแทน (กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน)
• สถานะเงินกองทุน (ณ 31 มกราคม 2562)
• จํานวนลูกจางผูประกันตนทีไ่ ดรบั เงินทดแทน (กรณีประสบ
อันตรายเนือ่ งจากการทํางาน)

1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62
473,140 แหง
1,985,320 ลานบาท
716,320 ลานบาท
21,778.25 ลานบาท
4,709,309.46 ราย
14,292.33 ลานบาท
12,167.46 ราย
5,724.26 ลานบาท
4,544,678 ราย
1,761.66 ลานบาท
152,464 ราย
60,190 ลานบาท
23,056 ราย
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รายชื่อผูบริหาร
ชื่อ - สกุล
พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว
พลตํารวจเอก อํานาจ อันอาตมงาม
พลตํารวจเอก สุวัฒน จันทรอิทธิกุล
พลตํารวจเอก พีระ พุมพิเชฏฐ
นายจรินทร จักกะพาก
นายสุเมธ มโหสถ
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล
นายวิวัฒน จิระพันธุวานิช
พันตํารวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร
นางอัจฉรา แกวกําชัยเจริญ
นายอภิญญา สุจริตตานันท
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
นายธวัช เบญจาทิกุล
นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล
นายทศพล กฤตวงศวิมาน
นายกิตติพงษ เหลานิพนธ
นายสมภพ ปราบณรงค
นางเพชรรัตน สินอวย
นายสุทธิ สุโกศล
นายวิวัฒน ตังหงส
นายอนันตชัย อุทัยพัฒนาชีพ
0

0

0

ตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ผูทรงคุณวุฒิประจํากระทรวง
รองปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวง
ผูตรวจราชการกระทรวง
ผูตรวจราชการกระทรวง
ผูตรวจราชการกระทรวง
ผูตรวจราชการกระทรวง
ผูตรวจราชการกระทรวง
ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน
ที่ปรึกษากฎหมาย
อธิบดีกรมการจัดหางาน
อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
ผูชวยปลัดกระทรวงแรงงาน
ผูชวยปลัดกระทรวงแรงงาน

หมายเลขโทรศัพท
มือถือ
ที่ทํางาน
0 2232 1015
08 1877 9191
0 2232 1069
0 2232 1069
08 1371 5666
0 2232 1044
06 2597 8855
0 2232 1434
08 1926 8383
0 2232 1125
08 1807 8016
0 2232 1097
08 9870 0015
0 2232 1091
09 8964 9882 0 2232 1186
06 3217 9155 0 2232 1131
08 1806 9838 0 2232 1122
0 2232 1121
0 2232 1134
0 2232 1119
0 2232 1057
0 2245 2416
08 1752 5973
0 2232 1071-2
08 4700 9967 0 2248 6201
06 1414 3883 0 2247 6600
06 3265 3162 0 2245 7787
08 1867 9164 0-2956 2025
0 2232 1095
0 2232 1225
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