รอบ 3 เดือน (ต.ค. – ธ.ค. 2561)
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วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน
แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวต
ิ ที่ดี
วิสัยทัศน์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ทรัพยากรมนุษย์มีศักยภาพ ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค่านิยมหลักของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
MOL (BEST)
B = Belief เชื่อมั่นศรัทธาในองค์กร
E = Effectiveness ทางานอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์
S = Strategy มียุทธศาสตร์ในการทางาน
T = Teamwork ร่วมทางานเป็นทีมเชิงรุก

จัดทาโดย
สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล

3

ติดตามตัวชี้วัดและรายงาน > ระบบข้อมูลผู้บริหาร

รายงานสาคั ผูบริหาร






สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สานักงานประกันสังคม

สาระสาคั ประกอบดวย
 ภาวะการทางานของประชากร
 รายงานกราฟขอมูลสาคั
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ขอมูลการทางานของประชากรประจาเดือน ธันวาคม 2561
ผูมีอายุ 15 ปีขึ้นไป
56.41 ลานคน
ลานคน
ผูอยู่ในกาลังแรงงาน (ผูที่พรอมทางาน)
38.35 ลานคน (ร้อยละ 67.98)
ผูมีงานทา
37.87 ลานคน (ร้อยละ 98.75)

ผูอยูน่ อกกาลังแรงงาน (ผูที่ไม่พรอมทางาน)
18.06 ลานคน (ร้อยละ 32.02)
ในภาคเกษตรกรรม
12.43 ลานคน (ร้อยละ 32.82)
นอกภาคเกษตรกรรม
25.44 ลานคน (ร้อยละ 67.18)

นายจาง
0.9 ลานคน
ลูกจางรัฐบาล
3.42 ลานคน

ทางานส่วนตัว
12.0 ลานคน

ก่อสราง
1.99 ลานคน
ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์
5.99 ลานคน

ผูรอฤดูกาล
0.13 ลานคน (ร้อยละ 0.34)

การขนส่งและสถานที่เก็บสินคา
1.38 ลานคน

งงาน
ผูว่าางงาน

ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
2.74 ลานคน

การรวมกลุ
่ม 0.91)
3.28ลแสนคน
ยละ
0.9)
0.35
านคน (ร้(ร้ออยละ
ลูกจางเอกชน
15.23 ลานคน

การผลิต
6.53 ลานคน

0.13 ลานคน
การรวมกลุ่ม
0.13 ลานคน

ทางานใหครอบครัว
6.3 ลานคน
การรวมกลุ่ม
0.02 ลานคน

กิจกรรมการเงินและการประกันภัย
0.54 ลานคน
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
0.20 ลานคน
บริหารราชการ ป้องกันประเทศและ
การประกันสังคมภาคบังคับ
1.56 ลานคน
การศึกษา
1.10 ลานคน
ดานสุขภาพและสังคมสงเคราะห์
0.64 ลานคน
กิจกรรมบริการดานอื่น ๆ
0.85 ลานคน
อื่น ๆ
1.92 ลานคน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ : ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
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แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนผูมีงานทาจาแนกตามอุตสาหกรรมทีส่ าคั
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 กับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : ลานคน

ประเภทอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม ป่าไม ประมง
การขายปลีก-ส่ง และซ่อมรถฯ
การผลิต
ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
ก่อสราง
บริหารราชการ และประกันสังคม
ขนส่งและสถานที่เก็บสินคา
ดานการศึกษา
บริการดานอื่น ๆ
สุขภาพและสังคมสงเคราะห์
การเงินและประกันภัย
อสังหาริมทรัพย์
อื่น ๆ
รวม

ปี 2560
12.26
6.05
6.03
2.73
1.84
1.48
1.31
1.20
0.83
0.74
0.48
0.24
1.99
37.19

ปี 2561
12.43
5.99
6.53
2.74
1.99
1.56
1.38
1.10
0.85
0.64
0.54
0.20
1.92
37.87

หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ทา
เหมื อ งแร่ เหมื อ งหิ น ไฟฟ้ า
ก๊ า ซ ไอน้ า และระบบปรั บ
อากาศ การจั ดการและการ
บ าบั ด น้ าเสี ย ของเสี ย สิ่ ง
ปฏิกูล ข้อมูลข่าวสารและการ
สื่ อ สารกิ จ กรรมทางวิ ช าชี พ
วิ ทยาศาสตร์ 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 จ้ า ง ง า น ใ น
ครั ว เรื อ นส่ ว น บุ ค คล และ
กิจกรรมขององค์การระหว่า ง
ประเทศ และไม่ทราบ

จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติเดือ นธันวาคม 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนผู้มีงานทา ในช่วงเวลา
เดียวกันกับปี 2560 พบว่าผู้มีงานทาปี 2561 จานวน 37.87 ล้านคน ปี 2560 จานวน 37.19 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6.8 แสนคน
โดยในภาคเกษตรกรรม จานวนผู้ทางานปี 2561 จานวน 12.43 ล้านคน ปี 2560 จานวน 12.26 ล้านคน เพิ่มขึ้น 1.7 แสนคน
นอกภาคเกษตรกรรม จานวนผู้ท างานปี 2561 จานวน 25.44 ล้านคน ปี 2560 จานวน 24.92 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.2 แสนคน
ซึ่งจานวนผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ อันดับแรก สาขาการผลิต จานวน 500,000 คน อันดับสอง สาขา
การก่อสร้าง จานวน 150,000 คน และสาขาบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ จานวน 80,000 คน
ตามลาดับ

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ : ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบรายไดส่งกลับของแรงงานไทยในต่างประเทศ
ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2561 กับ ปี 2560

เมื่อเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับของแรงงานไทยในต่างประเทศ ปี 2561 กับปี 2560 พบว่ารายได้ส่งกลับเดือน
พฤศจิกายน 2561 (11,796 ล้านบาท) สูงกว่าเดือนพฤศจิกายน 2560 (10,538 ล้านบาท) จานวน 1,258 ล้านบาท
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2562)
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สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ : ส่งเสริมป้องกันและแกไขปั หายาเสพติดฯ
- ดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. โครงการ : ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกัน
ปั หา การคามนุษย์ดานแรงงานไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
- ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบตั ิ
3. โครงการ : เสริมสรางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดานแรงงาน
- จัดประชุมระดับเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสแรงงานอาเซียนและการ
ประชุมอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
- การประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน
4. โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัด
ชายแดนจังหวัดภาคใต้
- จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน

เป้าหมายการ
ดาเนินงานทั้งปี
2562

ผลการ
ดาเนินงาน
รอบ 2 เดือน
(ต.ค. -พ.ย. 61)

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

13,170 คน
13,170 คน
1 เรือ่ ง

- คน
- คน
- เรื่อง

1,253 คน
1,253 คน
- เรื่อง

1,253 คน
1,253 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
- คน

- เรือ่ ง
380 คน

- เรือ่ ง
- คน

380 คน

- คน

380 คน

- คน

15,992 คน
15,992 คน
742,964 คน
526,925 คน
216,039 คน
18 จังหวัด

- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
76 จังหวัด

ผลการ
ดาเนินงาน
เดือน ธ.ค. 61

ในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้

5. โครงการ: แกไขปั หาความเดือดรอนดานอาชีพ
- จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนฯ
6. ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
- ประสานการให้บริการด้านแรงงาน
- บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
7. โครงการ : บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต
- จังหวัดที่มกี ารจัดเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบรายทะเบียน
8. โครงการ : บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ
และแรงงานคนพิการ
- เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงาน
นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
9. ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ขอเสนอ และระบบการบริหาร
จัดการแรงงาน
- จานวนยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ

1,590 คน 1,590 คน
1,590 คน
1,590 คน
220,362 คน 220,362 คน
147,557 คน 147,557 คน
72,805 คน 72,805 คน
76 จังหวัด
- จังหวัด

ดาเนินการแลวเสร็จเดือน ก.ย. 62

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

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

28 เรื่อง

- เรือ่ ง

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
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สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561)
ผลผลิต/กิจกรรม
10. ผลผลิต : การส่งเสริมขยายตลาดและคุมครองแรงงาน
ไทยในต่างประเทศ
- คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
- ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ
11. โครงการ : เสริมสรางธรรมาภิบาลและต่อตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
- กระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนไทยให้ใสสะอาดปราศจากการ
ทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
- พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
- สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต ดวงตาแรงงาน

เป้าหมายการ
ดาเนินงานทั้งปี
2562

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
รอบ 2 เดือน
รอบ 3 เดือน
(ต.ค. -พ.ย. 61) (ต.ค. – ธ.ค. 61)

ผลการ
ดาเนินงาน
เดือน ธ.ค. 61

353,500 คน

- คน 456,613 คน 456,613 คน

353,500 คน
2 เรื่อง
1,100 คน

- คน 456,613 คน 456,613 คน
- เรืดอ่ าเนิ
ง นการแลวเสร็2จเดืเรือ่อน งก.ย. 62 2 เรื่อง
- คน
771 คน
771 คน

200 คน

207 คน ดาเนินการ เดื207
อน มีคน
.ค. 62

- คน

100 คน

153 คน ดาเนินการ เดื238
คน62
อน ม.ค.

85 คน

800 คน

- คน

771 คน

771 คน
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สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การบริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561)
การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

การบริหารจัดการดานแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน 19,834 คน
 การใหบริการดานแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน

33,473 คน

- ดานจัดหางาน

1,466 คน

- ดานฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ

6,319 คน

- ดานคุมครองแรงงานและสวัสดิการ
- ดานสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
- ดานสิทธิประโยชน์แรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ

989 คน
24,558 คน
141 คน

การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยบัณฑิตแรงงาน 380 คน
 การใหบริการดานแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน

- ดานจัดหางาน
- ดานฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
- ดานคุมครองแรงงานและสวัสดิการ
- ดานสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

10,965 คน
674 คน
7,101 คน
214 คน
2,976 คน
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สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ
รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561)
สนร./ฝ่ายแรงงาน
1. ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด)

จานวนแรงงานไทยในต่างประเทศ (คน)
แรงงาน
แรงงาน
รวม
ถูกกฎหมาย
ผิดกฎหมาย
7,800

7,400

15,200

2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี)

12,025

-

12,025

3. ี่ปุ่น

20,033

6,287

26,320

4. ฮ่องกง

3,195

964

4,159

5. ไตหวัน (ไทเป)

42,325

25

42,350

6. ไตหวัน (เกาสง)

16,219

25

16,244

7. สิงคโปร์

20,000

150

20,150

2,400

-

2,400

9. มาเลเซีย

39,039

100,000

139,039

10. อิสราเอล

25,281

1,518

26,799

11. เกาหลี

22,384

58,485

80,869

12. เยอรมนี

13,449

-

13,449

-

-

-

224,150

174,854

399,004

8. บรูไน

13. ลิเบีย
รวม

หมายเหตุ : ข้อมูลแรงงานผิดกฎหมาย เป็นข้อมูลประมาณการ
ที่มา : สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การคุมครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561)
สนร./ฝ่ายแรงงาน

จานวนแรงงานไทยที่มารองทุกข์
ไม่เกีย่ วกับเงิน
เกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์
(ราย)
(บาท)
(ราย)

รวมทั้งสิ้น
(ราย)

1. ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด)

19

280,334.99

31

50

2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี)

8

1,894,101.75

29

37

3. ี่ปุ่น

-

-

6

6

4. ฮ่องกง

18

1,965,549.60

152

170

5. ไตหวัน (ไทเป)

484

7,282,848.13

58

542

6. ไตหวัน (เกาสง)

267

3,483,778.00

305

572

66

6,646,375.00

68

134

8. บรูไน

4

2,009,329.00

1

5

9. มาเลเซีย

9

131,175.00

21

30

10. อิสราเอล

417

2,110,000.00

61

478

11. เกาหลี

68

15,390,736.00

801

869

12. เยอรมนี

-

-

-

-

13. ลิเบีย

-

-

-

-

1,360

41,194,227.47

1,533

2,893

7. สิงคโปร์

รวมทั้งสิ้น

ประมาณการรายไดส่งกลับของแรงงานไทย (พื้นที่ดูแลของ สนร.ไทย) จานวน 11,784.52 ลานบาท
ที่มา : สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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กรมการจัดหางาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561)
ผลการดาเนินงาน
รอบ 2 เดือน
(ต.ค. – พ.ย..61)

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

943,600 คน
- พิจารณาคาขอและจัดทาทะเบียนคนต่างดาวที่ยื่นขอใบอนุ าต
943,600 คน
ทางาน
943,600 ครั้ง
- ตรวจสอบการทางานของคนต่างดาวและสถานประกอบกิจการ
243,000 คน
36,300 แห่ง
2. โครงการ : ป้องกันปั หาการคามนุษย์ดานแรงงาน
1,023,600 คน
- การใหความคุมครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและ
1,000,300 คน

218,629 คน
218,629 คน
392,811 ครั้ง
52,663 คน
5,785 แห่ง
168,737 คน
168,167 คน

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

93,853 คน
93,853 คน
170,650 ครั้ง
55,134 คน
4,643 แห่ง
112,916 คน
106,480 คน

14,700 คน

532 คน

6,961 คน

6,429 คน

8,600 คน
100,000 คน
100,000 คน

38 คน

45 คน

7 คน

23,456 คน

35,707 คน

12,251 คน

23,456 คน

35,707 คน

12,251 คน

ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมายการ
ดาเนินงานทั้งปี
2562

1. โครงการ : บริหารจัดการแรงงานต่างดาว

คุมครองคนหางาน
- การสรางความตระหนักรูแก่กลุ่มเป้าหมายและการคุมครอง
ช่วยเหลือแรงงานต่างดาวเพื่อป้องกันปั หาการคามนุษย์ฯ
- ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการคามนุษย์ดานแรงงาน

3. โครงการ : ศูนย์ประสานแรงงานประมง
- การสรางความตระหนักรูและจัดระเบียบแรงงานต่างดาวใน
ภาคประมง

4. โครงการ : มหกรรมสรางงาน สรางอาชีพเฉลิมพระเกียรติ
- สรางงานสรางอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
5. โครงการ : ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ดานแรงงานต่างดาวเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- การพิจารณาอนุ าตทางานแบบเบ็ดเสร็จในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

6. โครงการ : เตรียมความพรอมแก่กาลังแรงงาน
- แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ

7. โครงการ : กาวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ
- บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

8. ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มไดรับบริการส่งเสริมการมีงานทา
- การให้บริการจัดหางานในประเทศ
- การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
- การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

ผลการ
ดาเนินงาน
เดือน ธ.ค. 61

20,000 คน
20,000 คน
50,000 คน

0 คน
0 คน

2,059 คน
2,059 คน

2,059 คน
2,059 คน

26,225 คน

40,217 คน

13,992 คน

50,000 คน

26,225 คน

40,217 คน

13,992 คน

460,000 คน
65,512 คน 143,041 คน
65,512 คน
143,041 คน
460,000 คน
180,000 คน
34,998 คน
51,320 คน
34,998 คน
51,320 คน
180,000 คน
7,557,000 คน 1,708,234 คน 2,591,835 คน
170,121 คน
248,225 คน
457,000 คน
16,657 คน
25,038 คน
100,000 คน
7,000,000 คน 1,521,456 คน 2,318,572 คน

77,529 คน
77,529 คน

16,332 คน
16,332 คน

883,601 คน
78,104 คน
8,381 คน
797,116 คน
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กรมการจัดหางาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561)
ผลผลิต/กิจกรรม
9. โครงการ : ขยายโอกาสการมีงานทาใหผูสูงอายุ
- สารวจขอมูลผูสูงอายุที่ตองการประกอบอาชีพหรือทางาน
- กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใหผูสูงอายุ
- สรางคุณค่าภูมิปั าผูสูงอายุ

10. โครงการ : ส่งเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสม
กับวัย และประสบการณ์
- ส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและ
การท่องเที่ยว
- 1 อาเภอ 1 ภูมิปัญญา

เป้าหมายการ
ดาเนินงานทั้งปี
2562

ผลการดาเนินงาน
รอบ 2 เดือน
(ต.ค. – พ.ย..61)

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

ผลการ
ดาเนินงาน
เดือน ธ.ค. 61

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

1,781 คน
1,711 คน
60 คน
10 คน
229 คน

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

2,281 คน
1,797 คน
348 คน
136 คน
217 คน

900 คน

229 คน

358 คน

129 คน

1,650 คน

0 คน

88 คน

88 คน
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กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน

1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61

โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างดาว
1. พิจารณาและจัดทาทะเบียนคนต่างดาวที่ยื่นขอใบอนุ าตทางาน
1.1 การพิจารณาคาขออนุ าตทางาน (คนต่างดาวถูกกฎหมาย)
- ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป) (มาตรา 9)
- ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) (มาตรา 12)
- ชนกลุ่มน้อย
- ประเภทผ่านการพิสูจน์สัญชาติ (มาตรา 9)
- ประเภทนาเข้าตาม (MOU) (มาตรา 9)
- คนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาทางานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล
- ประเภทที่มาดาเนินการจัดทาปรับปรุงทะเบียนประวัติ
- แรงงานประมง ตาม ม.83
- ประเภทจาเป็นเร่งด่วน
1.2 การจัดทาทะเบียนคนต่างดาวที่ยื่นขออนุ าตทางาน (คนต่างดาวถูกกฎหมาย)
- ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป) (มาตรา 9)
- ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) (มาตรา 12)
- ชนกลุ่มน้อย
- ประเภทผ่านการพิสูจน์สัญชาติ (มาตรา 9)
- ประเภทนาเข้าตาม (MOU) (มาตรา 9)
- คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล
- ประเภทที่มาดาเนินการจัดทาปรับปรุงทะเบียนประวัติ
- แรงงานประมง ตาม ม.83
- ประเภทจาเป็นเร่งด่วน
2. ตรวจสอบการทางานของคนต่างดาว และสถานประกอบกิจการ
- ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว
- ตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าวทางานในราชอาณาจักร

312,482 คน
37,924 คน
7,769 คน
16,467 คน
41,831 คน
141,592 คน
66,899 คน
12,338 คน
383 คน
6,353 คน
563,461 ครั้ง
65,152 ครั้ง
15,196 ครั้ง
24,148 ครั้ง
180,146 ครั้ง
217,923 ครั้ง
60,896 ครั้ง
101,669 ครั้ง
737 ครั้ง
6,353 ครั้ง
107,797 คน
10,428 แห่ง

โครงการป้องกันปั หาการคามนุษย์ดานแรงงาน
1. การใหความคุมครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน
- โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน
- โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง
- โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
- รับเรื่องร้องทุกข์จากคนหางานตาม พ.ร.บ. จัดหางานฯ
- ร้องทุกข์กล่าวโทษและดาเนินคดีทางอาญากับผู้กระทาผิดกฎหมายจัดหางาน
- ตรวจสอบควบคุมบริษัทจัดหางานในประเทศ/ต่างประเทศ
- พิจารณาคาขอเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดหางานในประเทศ
- พิจารณาคาขอเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในต่างประเทศ

274,647 คน
255,766 คน
2,122 คน
16,631 คน
128 คน
80 คน
134 แห่ง
530 แห่ง
261 แห่ง
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กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน

1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61
2. การสรางความตระหนักรูแก่กลุ่มเป้าหมายและการคุมครองช่วยเหลือแรงงานต่างดาวฯ
6,961 คน
- โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
5,762 คน
4,659 คน
 อบรมแรงงานต่างด้าว
1,103 คน
 อบรมนายจ้าง
- โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในทางานต่าง ฯ
1,199 คน
 อบรมคนหางาน
0 ชิ้น
 สื่อประชาสัมพันธ์
3. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการคามนุษย์ดานแรงงาน
45 คน

โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง
1 การสรางความตระหนักรูและจัดระเบียบแรงงานต่างดาวในภาคประมง
- โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง
- แรงงานต่างด้าวที่จัดเก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวบุคคลที่มีการแจ้งการทางาน

35,707 คน
35,707 คน
5,136 คน

โครงการมหกรรมสรางงานสรางอาชีพเฉลิมพระเกียรติ
- สรางงาน สรางอาชีพ และจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
2,059 คน
โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ดานแรงงานต่างดาวเพือ่ สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- การพิจารณาอนุญาตทางานแบบเบ็ดเสร็จในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการเตรียมความพรอมแก่กาลังแรงงาน
1. แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ
1.1 แนะแนวอาชีพก่อนเขาสู่ตลาดแรงงาน
- แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา
- แนะแนวอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
- สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
1.2 แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทา
- แนะแนวอาชีพให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนทัว่ ไป
- ศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานแบบครบวงจร
- ส่งเสริมการมีงานทาให้ทหารกองประจาการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน
1.3 แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน
- โครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้
- โครงการส่งเสริมการรับงานไปทาทีบ่ ้าน
โครงการ: กาวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Job Smart Workers)
- บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

40,217 คน

143,041 คน
94,399 คน
90,290 คน
2,773 คน
1,336 คน
47,397 คน
38,073 คน
7,366 คน
1,958 คน
1,245 คน
936 คน/46 รุ่น
309 คน
51,320 คน
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กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน
ประชาชนทุกกลุ่มไดรับบริการส่งเสริมการมีงานทา
1. ตาแหน่งงานว่าง (ในประเทศ)
2. ผูลงทะเบียนสมัครงาน
3. ผูไดรับการบรรจุงาน
4. การใหบริการจัดหางานในประเทศ
4.1 โครงการใหบริการจัดหางานแก่ผูประกันตนกรณีว่างงาน
4.2 โครงการเสริมสรางความมั่นคงและยั่งยืน (ชุมชนเขมแข็ง)
4.3 โครงการนัดพบแรงงาน
4.4 โครงการบริการจัดหางานและคุมครองคนหางานตลอด 24 ชัว่ โมง
4.5 โครงการใหบริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ
- จัดหางานพิเศษสาหรับผู้พ้นโทษ
- จัดหางานพิเศษสาหรับนักเรียน นักศึกษา
- จัดหางานให้คนพิการมีงานทา
- ส่งเสริมคนพิการมีงานทาในหน่วยงานภาครัฐ
- สร้างโอกาสการมีงานทาให้ผู้สงู อายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน
4.6 โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
5. การใหบริการจัดหางานต่างประเทศ
- พิจารณาคาขอการจัดส่งคนหางานและพาลูกจ้างไปทางาน/ฝึกงานต่างประเทศ
- จัดส่งคนหางานไปทางานต่างประเทศโดยรัฐ
- รับแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง+เดินทางประเภท Re-Entry
- จัดทาทะเบียนคนหางานที่ประสงค์ไปทางานต่างประเทศ
- ให้การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางานต่างประเทศ
- อบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทางานต่างประเทศ
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเดินทางไปทางานต่างประเทศ
- พัฒนาศักยภาพคนหางานเพือ่ การแข่งขันไปทางานสาธารณรัฐเกาหลี
- พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ
- คนหางานได้รบั บริการจัดหางานต่างประเทศแบบเบ็ดเสร็จและบูรณาการ ณ ศูนย์ฯ
6. การให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
- จัดทาทะเบียนกาลังแรงงาน
- การพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
- ขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตาบลหมูบ่ ้าน

1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61

70,183 อัตรา
25,505 คน
55,559 คน
248,225 คน
213,213 คน
24,021 คน
4,234 คน
4,213 คน
2,331 คน
134 คน
1,507 คน
596 คน
75 คน
19 คน
213 คน
25,038 คน
8,478 คน
3,031 คน
13,529 คน
20,856 คน
40 คน
6,163 คน
59,361 คน
244 คน
203 คน
26,919 ครั้ง
2,318,572 คน
71,788 คน
26,850 ฉบับ
226 แห่ง
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กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน
โครงการขยายโอกาสมีงานทาใหผูสูงอายุ
- สารวจขอมูลผูสูงอายุท่ีตองการประกอบอาชีพหรือทางาน
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใหผูสูงอายุ
- สรางคุณค่าภูมิปั าผูสูงอายุ
โครงการส่งเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์
- ส่งเสริมการมีงานทาของผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
- 1 อาเภอ 1 ภูมิปั า

1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61

3,508 คน
408 คน
146 คน
358 คน
88 คน
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กรมการจัดหางาน
แผนภูมิแสดงสัดส่วนแรงงานต่างดาวคงเหลือทางานอยู่ทั่วราชอาณาจักร

แผนภูมิแสดงสัดส่วนแรงงานต่างดาวที่ไดรับใบอนุ าตทางานถูกกฎหมาย

ที่มา : ขอมูล MoU (นาเขาและพิสูจน์สั ชาติ) จากแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์เมล์ ฝ่ายสารสนเทศฯ กองแผนงานและสารสนเทศ
กรมการจัดหางาน (ขอมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2562)
หมายเหตุ : มาตรา 9 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง จาแนกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
(1) ประเภททั่วไป (2) ประเภทเข้ามาทางานอันจาเป็นเร่งด่วน (3) ประเภทตลอดชีพ (4) ประเภทข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกับประเทศคู่ภาคี
มาตรา 12 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทางานในราชอาณาจักร ตามกฎหมายพิเศษ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายอื่น
มาตรา 13 (1) หมายถึง คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ และได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทน
การเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศและ (2) หมายถึง คนต่างด้าวเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมืองแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2561)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ : สรางแรงงานสู่เมืองตนแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
- สร้างแรงงานสู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน
2. โครงการ : ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
- ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. โครงการ : เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0
- เพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายอนาคต
4. โครงการ : ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
- ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
5. โครงการ : พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
- พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรม
แห่งอนาคต
6. โครงการ : เพิ่มทักษะกาลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

- เพิ่มทักษะกาลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
7. โครงการ : พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและ
การคาระหว่างประเทศ
- พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่ง และการค้า
ระหว่างประเทศ
8. โครงการ : พัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจฯ EEC
- พัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจฯ EEC
9. โครงการ : เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0
- เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0
10. โครงการ : พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ
- พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ผลการ
รอบ 3 เดือน
ดาเนินงาน
การดาเนินงานทั้งปี รอบ 2 เดือน
(ต.ค.– พ.ย.61)
(ต.ค. – ธ.ค.61) เดือน ธ.ค. 61
2562

780 คน

178 คน

320 คน

142 คน

780 คน
800 คน
800 คน
14,100 คน

178 คน
178 คน
178 คน
2,497 คน

320 คน
540 คน
540 คน
4,690 คน

142 คน
362 คน
362 คน
2,193 คน

14,100 คน
10,000 คน

2,497 คน
1,199 คน

4,690 คน
2,591 คน

2,193 คน
1,392 คน

10,000 คน
10 สาขา

1,199 คน
0 สาขา

2,591 คน
0 สาขา

1,392 คน
- สาขา

10 สาขา

0 สาขา

0 สาขา

- สาขา

15,000 คน
15,000 คน
300 คน

1,985 คน
1,985 คน
0 คน

3,664 คน
3,664 คน
0 คน

1,679 คน
1,679 คน
- คน

300 คน

0 คน

0 คน

- คน

6,400 คน

758 คน

1,490 คน

732 คน

6,400 คน

758 คน

1,490 คน

732 คน

15,000 คน
15,000 คน
5,200 คน

0 คน
0 คน
1,940 คน

0 คน
0 คน
2,378 คน

- คน
- คน
438 คน

5,200 คน

1,940 คน

2,378 คน

438 คน
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561)
ผลผลิต/กิจกรรม
11. โครงการ : ยกระดับแรงงานไทยใหไดมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เพื่อรองรับการแข่งขัน
- ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
- ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล
- พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
- ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
- พัฒนาศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ
12. โครงการ : พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต (GMS-ASEAN)

- พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือฯ
13. ผลผลิต : พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายและ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ศึกษารูปแบบ และหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มฯ
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนระดับชาติรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพของประเทศ
- จัดทาหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน
- พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
14. โครงการ : ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบอาชีพ
- ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
15. โครงการ : ฝึกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ
อาชีพ
- ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ผลการ
รอบ 3 เดือน
ดาเนินงาน
การดาเนินงานทั้งปี รอบ 2 เดือน
(ต.ค.-พ.ย.61)
(ต.ค.-ธ.ค.61)
เดือน ธ.ค. 61
2562

23,340 คน

3,885 คน

8,291 คน

4,406 คน

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

2,675 คน
37 คน
1,173 คน
0 แห่ง
0 คน
358 คน

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

3,743 คน
37 คน
626 คน
- แห่ง
- คน
258 คน

2,000 คน
3,700,000 คน
202 คน
1 แผน
20 สาขา
หลักสูตร
3,700,000 คน
16,000 คน

358 คน
616 คน
258 คน
957,943 คน 1,490,211 คน 532,268 คน
21 คน
0 แผน

144 คน
0 แผน

123 คน
- แผน

0 สาขา
0 สาขา
- สาขา
0 หลักสูตร
0 หลักสูตร - หลักสูตร
957,943 คน 1,490,211 คน 532,268 คน
4,338 คน
7,903 คน 3,565 คน

16,000 คน
8,160 คน

4,338 คน
1,212 คน

7,903 คน
2,622 คน

3,565 คน
1,410 คน

8,160 คน

1,212 คน

2,622 คน

1,410 คน
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561)
เป้าหมาย
การดาเนินงานทั้งปี
2562

ผลการดาเนินงาน
รอบ 2 เดือน
(ต.ค.-พ.ย.61)

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

51,950 คน

- คน

2,314 คน

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

- คน
- คน
- คน
- คน
- คน

0 คน
0 คน
2,314 คน
2,314 คน
2,443 คน
2,443 คน
2,443 คน
2,443 คน
459,441 คน 459,441 คน

1,200,000 คน
20,000 แห่ง
49,100 คน

- คน
- แห่ง
- คน

459,441 คน
6,911 แห่ง
4,965 คน

459,441 คน
6,911 แห่ง
4,965 คน

- ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและมีความสัมพันธ์เชิง
สร้างสรรค์
- ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติต่อแรงงานในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบฯ

49,100 คน

- คน

4,965 คน

4,965 คน

100 คน

- คน

114 คน

114 คน

5. โครงการ : ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ

177,500 คน
177,500 คน
550 แห่ง
469,660 คน
469,660 คน

- คน
- คน
- แห่ง
- คน
- คน

2,659 คน
2,659 คน
0 แห่ง
93,439 คน
93,439 คน

2,659 คน
2,659 คน
0 แห่ง
93,439 คน
93,439 คน

7. โครงการ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

8,430 คน

- คน

2,782 คน

2,782 คน

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

8,430 คน
5,200 แห่ง

- คน
- แห่ง

2,782 คน
1,463 แห่ง

2,782 คน
1,463 แห่ง

5,200 แห่ง

- แห่ง

1,463 แห่ง

1,463 แห่ง

ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ : ป้องกันและแกไขปั หาการคามนุษย์ดาน
แรงงานและการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
- ส่งเสริม พัฒนาและกากับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รบั
การคุ้มครองตามกฎหมาย

2. โครงการ : คุมครองสิทธิแรงงานประมงทะเล
- กากับ ดูแล แรงงานในเรือประมงทะเลให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

3. โครงการ : ส่งเสริมระบบการจัดการดานยาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

4. ผลผลิต : รณรงค์ ส่งเสริมการบริหารจัดการดานแรงงาน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

- ขับเคลื่อนแลยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ

6. โครงการ : ยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติ และ
ผลิตภาพแรงงาน

8. ผลผลิต : สถานประกอบกิจการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมดานแรงงาน
- ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
แรงงาน

ผลการ
ดาเนินงาน
เดือน ธ.ค. 61

2,314 คน
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561)
เป้าหมายการ
ดาเนินงานทั้งปี
2562

ผลการดาเนินงาน
รอบ 2 เดือน
(ต.ค.-พ.ย.61)

9. ผลผลิต : สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
และแรงงานไดรับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน

1,678,400 คน

- คน

513,191 คน 513,191 คน

- กากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุน
ให้แรงงานมีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
- กากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุน
ให้แรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทางาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความ
สมานฉันท์ในวงการแรงงาน
- กากับ ดูแลและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการ
ตามกฎหมายและนอกเหนือกฎหมาย
- ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรกรมและประชาชนเข้าใช้บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรม

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

- แห่ง
- คน
- แห่ง
- คน
- แห่ง
- คน
- แห่ง
- คน
- ครั้ง

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

10. โครงการ : จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
- ส่งเสริมและพัฒนาการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการอย่าง

500 คน
500 คน

- คน
- คน

0 คน
0 คน

- คน
- คน

7,000 คน

- คน

1,143 คน

1,143 คน

6,000 คน
1,000 คน
1,600 คน

- คน

1,143 คน

1,143 คน

- คน

1,530 คน

1,530 คน

1,600 คน
20,300 คน
20,300 คน

- คน
- คน
- คน

1,530 คน
60 คน
60 คน

1,530 คน
60 คน
60 คน

100 คน

- คน

0 คน

0 คน

100 คน

- คน

0 คน

0 คน

ผลผลิต/กิจกรรม

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

ผลการ
ดาเนินงาน
เดือน ธ.ค. 61

ยั่งยืน

11. โครงการ : ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
สูงอายุ
- ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การ
เกษียณอย่างมีคุณภาพ
12. โครงการ : พัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธร
ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์
- ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรของผู้ใช้แรงงาน
13. โครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
- ส่งเสริมสิทธิหน้าที่แก่แรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
14. โครงการ : เสริมสรางธรรมาภิบาล ป้องกัน และลดความเสี่ยง
ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
การดาเนินงาน

1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61

โครงการป้องกันและแกไขปั หาการคามนุษย์ดานแรงงาน และการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
- ส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

2,314 คน
409 แห่ง
0 คน
26 แห่ง
2,314 คน

2) สร้างความรู้ ความเข้าใจและสนับสนุนการจัดทาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีใน
สถานประกอบกิจการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมฯ
โครงการคุมครองสิทธิแรงงานประมงทะเล
- กากับ ดูแล แรงงานในเรือประมงทะเลให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
2,443 คน
โครงการส่งเสริมระบบการจัดการดานยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
459,441 คน
โครงการ รณรงค์ ส่งเสริมการบริหารจัดการดานแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการคุ้มครองตาม
4,965 คน
กฎหมายคุมครองแรงงานและมีความสัมพันธ์เชิงสรางสรรค์
- ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการการปฏิบัติต่อแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
114 แห่ง
พิเศษตามกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน
โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ
- ขับเคลื่อนและยกระดับการบริหารจัดการด้านการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
2,659 คน
สถานประกอบกิจการ
0 แห่ง
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน
93,439 คน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
2,782 คน
ผลผลิตสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดรับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน
1. กากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย และสนับสนุนให้แรงงาน
9,129 แห่ง
มีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
438,646 คน
กากับดูแลแรงงานไทย
- ตรวจแรงงานในระบบ
1,367,840 คน/41,301 แห่ง
การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน
0 คน
การป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย
10,619 คน
กากับดูแลแรงงานนอกระบบ
49,743 คน
2. กากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย และสนับสนุนให้แรงงาน
4,197 แห่ง
มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทางาน
303,334 คน
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
การดาเนินงาน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ใน
วงการแรงงาน
- พัฒนาระบบและกลไกการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ
- แก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ
4. กากับ ดูแล และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการตามกฎหมาย และ
นอกเหนือกฎหมาย
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรกรมและประชาชนเข้าใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรม

1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61
2,971 แห่ง
229,653 คน
2,884 แห่ง/187,821 คน
87 แห่ง/41,832 คน
3,759 แห่ง
199,705 คน
144,870 ครั้ง

ผลผลิต สถานประกอบกิจการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมดานแรงงาน
1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
1,463 แห่ง
มาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
- ส่งเสริมและพัฒนาการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน
0 คน
โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ
1,143 คน
1. ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่าง
0 คน
มีคุณภาพ
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์
- ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวติ บุตรของผู้ใช้แรงงาน
1,530 คน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ แรงงานสูงอายุ (60 ปี ขึน้ ไป)
- ส่งเสริมสิทธิหน้าทีแ่ ก่แรงงานสูงอายุ (60 ปีขนึ้ ไป) เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
60 คน
สังคมด้านแรงงาน
โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
- เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
0 คน
หมายเหตุ. – โครงการศึกษาวิจัยการกาหนดอัตราค่าตอ

บแทนของผูรับงานไปทาที่บานในประเทศไทย ผลการ
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สานักงานประกันสังคม
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561)
ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมาย
การดาเนินงานทั้งปี
2562

ผลการดาเนินงาน
รอบ 2 เดือน
(ต.ค. – พ.ย.61)

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

ผลการ
ดาเนินงาน
เดือน ธ.ค. 61

1. โครงการ : ลูกจาง ผูประกันตนมีสิทธิไดรับสิทธิ
ประโยชน์ภายใตกฎหมายประกันสังคม

12,310,000 คน 13,119,154 คน 13,160,631 คน

41,477 คน

1.1 บริหารจัดการระบบประกันสังคม สาหรับลูกจ้าง
ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
- จานวนผู้ประกันตน
- จานวนการรับเงินสมทบจากผู้ประกันตน
- จานวนการจ่ายเงินทดแทน
- จานวนการจ่ายประโยชน์ทดแทน
2. โครงการ : แรงงานนอกระบบผูมีสิทธิไดสมัครเขาสู่
ความคุมครองภายใตกฎหมายประกันสังคม
2.1 บริหารจัดการระบบประกันสังคม สาหรับ
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามกฎหมาย
- จานวนผูป้ ระกันตนมาตรา 40
- ร้อยละของผูป้ ระกันตนมาตรา 40 ที่ชาระเงินสมทบ
- จานวนการจ่ายประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนมาตรา 40
3. โครงการ : ผูประกันตนมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน์
ดานบริการทางการแพทย์ภายใตกฎหมายประกันสังคม
- จัดระบบบริการทางการแพทย์ให้ผู้ประกันตนอย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน

12,310,000 คน 13,119,154 คน 13,160,631 คน

41,477 คน

12,310,000 คน 13,119,154 คน 13,160,631 คน
12,310,000 คน 13,119,154 คน 13,160,631 คน
40,457 ครั้ง
57,085 ครั้ง
203,000 ครั้ง

41,477 คน
41,477 คน
16,628 ครั้ง

53,722,000 ครั้ง 6,662,845 ครั้ง 10,675,975 ครั้ง 4,013,130 ครั้ง
- คน 2,833,960 คน
- คน
2,845,000 คน
2,833,960 คน

- คน

- คน 2,833,960 คน
2,845,000 คน
ร้อยละ ร้อยละ 38.83
ร้อยละ 50
- ครั้ง
30,767 ครั้ง
142,000 ครั้ง
12,680,000 คน 13,346,078 คน 13,409,423 คน

- คน
ร้อยละ - ครั้ง
63,345 คน

12,680,000 คน 13,346,078 คน 13,409,423 คน

63,345 คน

2,845,000 คน

- คน
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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทางาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561)
ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมาย
การดาเนินงาน
ทั้งปี 2562

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ผลการ
รอบ 2 เดือน
รอบ 3 เดือน
ดาเนินงาน
(ต.ค. – พ.ย.61)
(ต.ค.-ธ.ค.61)
เดือน ธ.ค. 61

1. โครงการ : ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ
ไทย (Safety Thailand)

4,400 คน

- คน

- คน

- คน

- จานวนแรงงานที่ได้รบั การส่งเสริม/บริการ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
2. ผลผลิต : สถานประกอบกิจการไดรับการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- จานวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

4,400 คน

- คน

- คน

- คน

600 แห่ง

- แห่ง

380 แห่ง

54 แห่ง

ดาเนินการเสร็จเดือน ก.ย. 62

600 แห่ง

- แห่ง

380 แห่ง

54 แห่ง
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ผลการดาเนินงานของกองทุนในกากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
1. กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางานในต่างประเทศ (คงเหลือ)
- จานวนคนหางานที่ได้รับเงินสงเคราะห์จากกองทุน
- รายจ่าย
2. เงินกองทุนเพื่อผูรับงานไปทาที่บาน (คงเหลือ)
- อนุมัติเงินกู้
- จานวนเงินที่อนุมัติ
3. กองทุนเพื่อการส่งคนต่างดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (ได้รับ
จัดสรรตัวเลขจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ปี 2561 โดยกองทุนฯ
ต้องเรียกเก็บเงินจากแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา)
ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนาเงินสมทบเข้ากองทุน)
- จัดสรรเงินสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทางาน
ของคนต่างด้าวตาม พ.ร.บ. การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 จานวน
10 หน่วยงาน ได้แก่ 1. กรมการจัดหางาน 2. กรมการปกครอง 3. สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ 4. กทม. 5. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 6. สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง 7. กรมประชาสัมพันธ์ 8. กองทัพเรือ 9. กองทัพบก และ
10. กอ.รมน.
หมายเหตุ : จัดสรรเงินกองทุนและเงินคงเหลือจากปีงบประมาณ 2557
ให้กับทั้ง 10 หน่วยงานดังกล่าวด้วย
- จานวนเงิน (คงเหลือ) จากการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (คงเหลือ)
- รับชาระหนี้
- รับเงินสมทบ

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 61
852,053,351.15 ลานบาท
58 คน
1,613,110.29 บาท
14,137,900 ลานบาท
15 กลุ่ม
1,895,000 ล้านบาท
- ล้านบาท

- ล้านบาท

- ล้านบาท

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 61
760.5863 ลานบาท
1,164,386.80 ล้านบาท
373,680.01 บาท
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ผลการดาเนินงานของกองทุนในกากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
1. กองทุนเพื่อผูใชแรงงาน (คงเหลือ ณ 30 พฤศจิกายน 2561)
 สหกรณ์ที่ไดรับอนุมัติเงินกู
- เงินที่อนุมัติให้สหกรณ์กู้
 ลูกจางที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ไดรับอนุมัติเงินกู
2. กองทุนสงเคราะห์ลกู จาง (คงเหลือ ณ 30 พฤศจิกายน 2561)

 รับเงินค่าปรับตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
 ลูกจางที่ไดรับการจ่ายเงินสงเคราะห์จากกองทุน
- ยอดเงินสงเคราะห์ที่จา่ ย
3.กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทางาน (ณ 31 ธันวาคม 2561)
- รับเงินรายได้ตามมาตรา 45 แห่ง พ.ร.บ. ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554
- จ่ายเงินตามมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554
- ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง (คน)

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 61
150.44 ลานบาท
0 แห่ง
0 ล้านบาท
0 คน
206.04 ลานบาท
2.159 ลานบาท
334 ราย
5.12 ล้านบาท
297.093 ลานบาท
8.531 ล้านบาท
5.405 ล้านบาท
7,500 คน

29

ผลการดาเนินงานของกองทุนในกากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
สานักงานประกันสังคม
1. กองทุนประกันสังคม
 สถานประกอบกิจการที่มีลกู จางตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
 สถานะเงินกองทุน (ณ 31 ธันวาคม 2561)
- กรณีไม่รวมภาระผูกพันกรณีชราภาพ
 ประโยชน์ทดแทน รวม 7 กรณี
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ
1) กรณีเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ และคลอดบุตร
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ
2) กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ
3) กรณีว่างงาน
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ
2. กองทุนเงินทดแทน (กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน)
 สถานะเงินกองทุน (ณ 31 ธันวาคม 2561)
 จานวนลูกจ้างผู้ประกันตนทีไ่ ด้รบั เงินทดแทน (กรณีประสบ
อันตรายเนือ่ งจากการทางาน)

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 61
471,406 แห่ง
1,985,320 ลานบาท
716,320 ล้านบาท
17,386.57 ล้านบาท
3,188,497.94 ราย
10,819.77 ล้านบาท
7,261.94 ราย
5,385.24 ล้านบาท
3,023,826 ราย
1,181.56 ล้านบาท
157,410 ราย
60,190 ลานบาท
16,084 ราย
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รายชื่อผูบริหาร
ชื่อ - สกุล
พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแกว
พลตารวจเอก อานาจ อันอาตม์งาม
พลตารวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล
พลตารวจเอก พีระ พุ่มพิเชฏฐ์
นายจรินทร์ จักกะพาก
นายสุเมธ มโหสถ
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล
นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช
พันตารวจตรีห ิง รมยง สุรกิจบรรหาร
นางอัจฉรา แกวกาชัยเจริ
นายอภิ า สุจริตตานันท์
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
นายธวัช เบ จาทิกุล
นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน
นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์
นายสมภพ ปราบณรงค์
นางเพชรัตน์ สินอวย
นายสุทธิ สุโกศล
นายวิวัฒน์ ตังหงส์
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
-

ตาแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ผู้ทรงคุณวุฒิประจากระทรวง
รองปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน
ที่ปรึกษากฎหมาย
อธิบดีกรมการจัดหางาน
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เลขาธิการสานักงานประกันสังคม
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน
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

31

