วิสัยทัศนกระทรวงแรงงาน
แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อสงเสริมขีด
ความสามารถในการแขงขัน

ทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วิสัยทัศนสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เปนองคกรนําในการบริหารจัดการยุทธศาสตรดานแรงงาน
อํานวยการใหเกิดการทํางานเชิงบูรณาการอยางมีประสิทธิผล

คานิยมหลักของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
BEST

B = Belief
E = Effectiveness
S = Strategy
T = Teamwork

เชื่อมั่นศรัทธาในองคกร
ทํางานอยางมุงประสิทธิผล
มียุทธศาสตรเปนตัวนําในการทํางาน
รวมกันทํางานเปนทีมเชิงรุก

จัดทําโดย
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล
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ติดตามตัวชี้วัดและรายงาน>ระบบขอมูลผูบริหาร

รายงานสําคัญผูบริหาร






สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม

สาระสําคัญประกอบดวย
 ภาวะการทํางานของประชากร
 รายงานกราฟขอมูลสําคัญ
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ขอมูลการทํางานของประชากรประจําเดือน กันยายน 2558
ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป
55.32 ลานคน
ผูอยูในกําลังแรงงาน
(ผูที่พรอมทํางาน)
38.65 ลานคน (รอยละ 69.9)

ผูมีงานทํา
38.32 ลานคน (รอยละ 99.1)
นายจาง
2.9 ลานคน

ผูอยูนอกกําลังแรงงาน
(ผูที่ไมพรอมทํางาน)
16.67 ลานคน (รอยละ 30.1)
ในภาคเกษตรกรรม
13.13 ลานคน (รอยละ 34.3)
นอกภาคเกษตรกรรม
25.19 ลานคน (รอยละ 65.7)

ขายสง ขายปลีก ซอมยานยนต
6.01 ลานคน

ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
2.74 ลานคน
กิจกรรมการเงินและการประกันภัย
0.49 ลานคน

ลูกจางเอกชน
36.8 ลานคน

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย
0.20 ลานคน

ทํางานสวนตัว
32.5 ลานคน

การรวมกลุม
0.2 ลานคน

กอสราง
2.12 ลานคน

การขนสงและสถานที่เก็บสินคา
1.17 ลานคน

ลูกจางรัฐบาล
8.9 ลานคน

ทํางานใหครอบครัว
18.6 ลานคน

การผลิต
6.24 ลานคน

บริหารราชการ ปองกันประเทศและ
การประกันสังคมภาคบังคับ
1.63 ลานคน

ผูรอฤดูกาล
3.14 หมื่นคน (รอยละ 0.1)

การศึกษา
1.12 ลานคน
ดานสุขภาพและสังคมสงเคราะห
0.65 ลานคน

ผูวางงาน
3.00 แสนคน (รอยละ 0.8)

กิจกรรมบริการดานอื่น ๆ
0.86 ลานคน
อื่น ๆ
1.96 ลานคน

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ : ขอมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558
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สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
ตารางที่ 1 สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ จําแนกตามหนวยงาน
หนวย : ลานบาท
หนวยงาน

งบที่ไดรับจัดสรร (บาท) งบประมาณหลังโอนเขา/โอนออก

สป.

1,263.5946

1,263.5946

กกจ.

1,160.0531

1,160,0531

กพร.

2,119.5692

2,119.5692

กสร.

1,102.6567

1,102.6567

สปส.

27,992.4582

27,992.4582

ภาพรวม

33,638.3318

33,638.3318

เบิกจาย
1,214.3831
(รอยละ 96.11)
1,133.0385
(รอยละ 97.67)
1,975.9764
(รอยละ 93.23)
1,080.7731
(รอยละ 98.02)
27,983.8170
(รอยละ 99.97)

เงินกันเหลื่อมป เงินกันเหลื่อมปไมมี
หนี้ผูกพัน/จูงใจ
มี PO
7.4116
6.6200
(รอยละ 96.11) (รอยละ 96.69)
20.6124
(รอยละ 99.45)
112.7429
16.6490
(รอยละ 93.23) (รอยละ 98.54)
10.7191
(รอยละ 98.99)
-

33,387.9883
23.2690
75.5883
(รอยละ 99.26) (รอยละ 99.25) (รอยละ 99.25)

ตารางที่ 2 สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ จําแนกตามงบรายจาย
หนวย : ลานบาท
งบรายจาย

งบที่ไดรับจัดสรร (บาท) งบประมาณหลังโอนเขา/โอนออก

งบบุคลากร

3,304.7068

3,304.7068

งบดําเนินงาน

1,745.9245

1,721.0963

งบลงทุน

336.8851

369.4232

งบเงินอุดหนุน

27,252.3458

27,251.8585

งบรายจายอื่น

998.4696

991.2469

33,638.3318

33,638.3318

ภาพรวม

เบิกจาย
3,260.6803
(รอยละ 98.67)
1,665.1145
(รอยละ 96.75)
300.6709
(รอยละ 81.39)
27,249.7003
(รอยละ 99.99)
911.8221
(รอยละ 91.99)
33,403.1639
(รอยละ 99.25)

ที่มา : กลุมงานคลังและพัสดุ สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เงินกันเหลื่อมป เงินกันเหลื่อมปไมมี
หนีผ้ ูกพัน/จูงใจ
มี PO
-

-

21.5506
12.5700
(รอยละ 96.75) (รอยละ 98.00)
61.9359
5.6640
(รอยละ 81.39) (รอยละ 98.15)
1.3063
(รอยละ 99.99)
66.6932
5.0350
(รอยละ 91.99) (รอยละ 98.72)
-

-
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สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ : กระทรวงแรงงานพบประชาชน
- จัดบริการดานแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสราง
ความปรองดอง
2. โครงการ : เสริมสรางธรรมาภิบาลและตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
- เสริมสรางธรรมาภิบาล ปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริต
ประพฤติมิชอบ
3. โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพขอมูลดานแรงงานเพือ่ รองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน
3.1 สํารวจ ศึกษา วิเคราะห วิจัยขอมูลความตองการแรงงานและ
การขาดแคลนแรงงาน ฐานขอมูลกลางดานตลาดแรงงานในภูมิภาค
อาเซียนและรางมาตรฐานแรงงานอาเซียน
3.2 จัดทํารายงานสถานการณและวิเคราะหดัชนีชวี้ ดั ภาวะแรงงาน
3.3 ศึกษา วิเคราะห พัฒนาระบบคุม ครองแรงงานกลุมเฉพาะ
(แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงานผูสูงอายุ)
3.4 เสริมสรางศักยภาพดานแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
4. โครงการ: เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
- จางบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
5. โครงการมหกรรมดานแรงงานเฉลิมพระเกียรติ
- จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6. ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
6.1 ประสานการใหบริการดานแรงงาน
6.2 บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ ชุมชน
6.3 จางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนดานอาชีพ

เปาหมายการ
ผลการ
ผลการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ทั้งป
รอบ 11 เดือน รอบ 12 เดือน

100,000 คน 155,353 คน 155,353 คน
100,000 คน 155,353 คน 155,353 คน
280 คน

287 คน

287 คน

280 คน

287 คน

287 คน

3 เรื่อง รอยละ 93.33

รอยละ 100

380 เลม/ป
1 เรื่อง

380 เลม/ป
รอยละ 100

380 เลม/ป
รอยละ 100

660 คน
380 คน

748 คน
380 คน

748 คน
380 คน

380 คน

380 คน

380 คน

3,800 คน 41,231 คน 41,231 คน
3,800 คน 41,231 คน 41,231 คน
250,000 คน 575,092 คน 642,849 คน
250,000 คน 575,092 คน 642,849 คน
77,500 คน 530,269 คน 565,512 คน
20,144 คน 57,138 คน 65,740 คน
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สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม
7. ผลผลิต : ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหาร
จัดการแรงงาน
7.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และการเตือนภัยดานแรงงาน
7.2 จัดทํายุทธศาสตร แผน และขอเสนอดานแรงงาน
7.3 จัดทําขอเสนอเพื่อกําหนดนโยบายดานแรงงานระหวางประเทศ
7.4 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
7.5 อํานวยการบริหารจัดการดานแรงงาน
7.6 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
- จัดทําแผนปฏิบัตกิ ารปองกันการคามนุษยดานแรงงาน
9. ผลผลิต : การสงเสริมขยายตลาดและคุมครองแรงงานไทยใน
ตางประเทศ
9.1 คุมครองสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
9.2 ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ

เปาหมายการ
ผลการ
ผลการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ทั้งป
รอบ 11 เดือน รอบ 12 เดือน

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

28 เรื่อง

28 เรื่อง

รอยละ 97.83 รอยละ 100
รอยละ 98.05 รอยละ 100
รอยละ 100 รอยละ 100
รอยละ 97.41 รอยละ 95.83
รอยละ 97.39 รอยละ 100
รอยละ 91.67 รอยละ 100

1 เรื่อง รอยละ 95.46 รอยละ 100
330,000 คน 436,578 คน 436,578 คน
330,000 คน
2 เรื่อง

436,578 คน 436,578 คน
3 เรื่อง
3 เรือ่ ง
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สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การบริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที/่ ชุมชน
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
รอบ 11 เดือน

ผลการดําเนินงาน
รอบ 12 เดือน

การบริหารจัดการดานแรงงานแกประชาชนในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน 7,255 คน
• การใหบริการดานแรงงานแกประชาชนในพื้นที่/ชุมชน

227,277 คน

295,034 คน

- ดานจัดหางาน

21,458 คน

27,980 คน

- ดานฝกอาชีพ/พัฒนาทักษะ

72,868 คน

91,926 คน

4,944 คน

9,429 คน

126,943 คน

164,055 คน

1,064 คน

1,644 คน

- ดานคุมครองแรงงานและสวัสดิการ
- ดานสิทธิประโยชนประกันสังคม
- ด า น สิ ท ธิ ป ระ โ ยชน แ ร ง งาน ไทยไป ทํ า ง าน
ตางประเทศ

การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยบัณฑิตแรงงาน 380 คน
• การใหบริการดานแรงงานแกประชาชนในพื้นที่/ชุมชน

- ดานจัดหางาน
- ดานฝกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
- ดานคุม ครองแรงงานและสวัสดิการ
- ดานสิทธิประโยชนประกันสังคม

43,277 คน

44,822 คน

4,361 คน

4,449 คน

32,992 คน

34,232 คน

120 คน

125 คน

5,804 คน

6,016 คน
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สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สงเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
สนร./ฝายแรงงาน

จํานวนแรงงานไทยในตางประเทศ (คน)
แรงงาน
แรงงาน
รวม
ถูกกฎหมาย
ผิดกฎหมาย

1. ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด)

3,000

10,000

13,000

2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี)

29,875

125

30,000

3. ญี่ปุน

15,475

5,277

20,752

4. ฮองกง

4,054

-

4,054

5. ไตหวัน (ไทเป)

42,996

37

43,033

6. ไตหวัน (เกาสง)

16,027

37

16,095

7. สิงคโปร

8,659

350

9,009

8. บรูไน

1,944

-

1,944

9. มาเลเซีย

37,738

110,000

147,738

10. อิสราเอล

22,500

1,000

23,500

11. เกาหลี

24,009

42,953

66,962

12. เยอรมนี

58,078

-

58,078

-

-

-

264,386

169,779

434,165

13. ลิเบีย
รวม
หมายเหตุ : ขอมูลแรงงานผิดกฎหมาย เปนขอมูลประมาณการ

ที่มา : สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การคุมครองสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
จํานวนแรงงานไทยที่มารองทุกข
สนร./ฝายแรงงาน

ไมเกีย่ วกับเงิน
สิทธิประโยชน
(ราย)

เกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน
(ราย)

(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(ราย)

1. ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด)

18

-

12

30

2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี)

8

-

75

83

3. ญี่ปุน

14

13,185,648

124

138

4. ฮองกง

31

3,195,197.60

600

631

5. ไตหวัน (ไทเป)

3,222

-

654

3,876

6. ไตหวัน (เกาสง)

285

4,022,883.48

3,849

4,134

7. สิงคโปร

436

4,173,204

934

1,370

8

1,827,602

31

39

9. มาเลเซีย

23

280,500

260

283

10. อิสราเอล

1,089

5,982,682

414

1,503

511

50,479,209

2,721

3,232

12. เยอรมนี

-

-

-

-

13. ลิเบีย

1

-

-

1

5,646

83,146,926.08

9,674

15,320

8. บรูไน

11. เกาหลี

รวมทั้งสิ้น

ที่มา : สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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กรมการจัดหางาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ: สรางงาน สรางบุญ เพื่อความปรองดองสมานฉันท
- สรางงาน สรางบุญใหความรูด านสงเสริมการมีงานทําและ
สิทธิหนาทีต่ ามระบอบประชาธิปไตย
2. โครงการ: สรางเสริมธรรมาภิบาล ปองกันและลดความเสี่ยง
ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางจริยธรรม คุณธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ
3. โครงการ : เตรียมความพรอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎ
ระเบียบรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
4. โครงการ: มหกรรมสรางงานสรางอาชีพเฉลิมพระเกียรติ
- สรางงาน สรางอาชีพ และจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เปาหมาย
ผลการ
ผลการ
การดําเนินงาน ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ทั้งป
รอบ 11 เดือน รอบ 12 เดือน
2,000 คน
4,002 คน
4,002 คน
2,000
4,002 คน
4,002 คน
คน
1,000 คน
1,027 คน
1,027 คน
1,000 คน

1,027 คน

1,027 คน

500 คน
500 คน

516 คน
516 คน

516 คน
516 คน

20,000 คน
20,000 คน

20,868 คน
20,868 คน

20,868 คน
20,868 คน

5.ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุมไดรับบริการสงเสริมการมีงานทํา

8,325,910 คน 10,709,078 คน 11,516,710 คน

5.1การใหบริการจัดหางานในประเทศ
5.2 การใหบริการจัดหางานตางประเทศ
5.3 การใหบริการแนะแนวอาชีพ
5.4 การใหบริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
6. โครงการ : ปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
6.1 การใหความคุมครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน
6.2 สนับสนุนการแกไขและปองกันปญหาการคามนุษยดาน
แรงงาน
7. ผลผลิต : คนตางดาวไดรับอนุญาตทํางาน
7.1 ตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวและสถานประกอบกิจการ

700,000 คน 1,031,930 คน
100,000 คน
110,940 คน
525,910 คน
574,456 คน
7,000,000 คน 8,991,752 คน
1,016,358 คน 1,071,893 คน
1,000,000 คน 1,017,366 คน

7.2 พิจารณาคําขอและจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ยื่นขอ
ใบอนุญาตทํางาน

16,358 คน

54,527 คน

1,118,012 คน
120,653 คน
611,393 คน
9,666,652 คน
1,113,477 คน
1,055,830 คน
57,647 คน

242,000 คน
321,683 คน 345,779 คน
36,000 แหง
47,400 แหง 51,120 แหง
1,380,138 คน 1,900,780 คน 2,001,692 คน
1,431,844 ครั้ง 2,276,362 ครัง้ 2,420,211 ครั้ง
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กรมการจัดหางาน
การดําเนินงาน

1 ต.ค. 57 – 31 ส.ค. 58

โครงการสรางงาน สรางบุญ เพื่อความปรองดองสมานฉันท
- สรางงาน สรางบุญใหความรูดา นสงเสริมการมีงานทําและสิทธิหนาที่
4,002 คน
ตามระบอบประชาธิปไตย
โครงการสงเสริมธรรมาภิบาล ปองกันและลดความเสีย่ งในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางจริยธรรมคุณธรรมและกฎหมายที่
1,027 คน
เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการเตรียมความพรอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎ
270 คน
ระเบียบรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
โครงการมหกรรมสรางงานสรางอาชีพเฉลิมพระเกียรติ
- สรางงาน สรางอาชีพ และจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
20,868 คน
ประชาชนทุกกลุมไดรับบริการสงเสริมการมีงานทํา
1. ตําแหนงงานวาง (ในประเทศ)
2. ผูลงทะเบียนสมัครงาน
3. ผูไดรับการบรรจุงาน
4. การบริการจัดหางานในประเทศ
4.1 โครงการจัดนัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ
4.2 โครงการสงเสริมการมีงานทําอยางยั่งยืน
- กิจกรรมใหบริการจัดหางาน ณ สํานักงาน
- กิจกรรมใหบริการจัดหางานแกผูประกันตนกรณีวา งงาน
- กิจกรรมมีงานทํานําชุมชนเขมแข็ง
- กิจกรรมการเคลือ่ นยายแรงงานอยางเปนระบบ
- กิจกรรมนัดพบแรงงาน (ใหญ+ยอย)
- กิจกรรมบริการจัดหางานและคุม ครองคนหางานตลอด
24 ชั่วโมง

1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58

4,002 คน

1,027 คน

270 คน

20,868 คน

424,365 อัตรา
473,953 คน

462,719 อัตรา
514,121 คน

382,145 คน

417,707 คน

1,028,593 คน

1,118,019 คน

23,096 คน
984,094 คน
174,364 คน
563,834 คน
108,074 คน
5,062 คน
113,984 คน
18,776 คน

24,782 คน
1,066,886 คน
191,420 คน
618,082 คน
113,205 คน
5,357 คน
118,138 คน
20,684 คน
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กรมการจัดหางาน
1 ต.ค. 57 – 31 ส.ค. 58 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58
การดําเนินงาน
4.3 การใหบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ
21,403 คน
21,918 คน
- จัดหางานพิเศษสําหรับผูพนโทษ
1,305 คน
1,326 คน
- จัดหางานพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา
15,777 คน
16,068 คน
- จัดหางานใหคนพิการมีงานทํา
4,214 คน
4,408 คน
- สงเสริมคนพิการมีงานทําในหนวยงานภาครัฐ
88 คน
95 คน
- สรางโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน
19 คน
21 คน
5. การใหบริการจัดหางานตางประเทศ
122,095 คน
120,653 คน
- บริษัทจัดสงคนหางาน
31,889 คน
35,533 คน
- กรมการจัดหางานจัดสง
10,165 คน
11,143 คน
- เดินทางดวยตนเอง+เดินทางประเภท Re-Entry
67,703 คน
60,592 คน
- บริษัท/นายจางพาไปทํางาน
7,871 คน
8,385 คน
- บริษัท/นายจางพาไปฝกงาน
4,467 คน
5,000 คน
6. การใหบริการแนะแนวอาชีพ
574,456 คน
611,393 คน
- แนะแนวอาชีพใหนักเรียน นักศึกษา
101,819 คน
107,055 คน
- แนะแนวอาชีพใหนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
110,262 คน
116,217 คน
- แนะแนวอาชีพใหผูประกันตนกรณีวางงาน ประชาชนทัว่ ไป
326,487 คน
349,157 คน
- ศูนยตรีเทพเพื่อการจางงานแบบครบวงจร
20,431 คน
21,996 คน
- แนะแนวอาชีพใหทหารกองประจําการ
3,694 คน
4,276 คน
- สรางเครือขายการแนะแนวอาชีพ
4,940 คน
5,347 คน
- โครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได
1,621 คน
1,696 คน
- โครงการรับงานสูบ านเพิ่มรายไดในครัวเรือน
899 คน
1,040 คน
- กิจกรรมแนะแนวอาชีพใหเด็กและเยาวชนในสถานพินจิ
2,881 คน
3,091 คน
- โครงการสงเสริมการรับงานไปทําทีบ่ าน
1,003 คน
1,063 คน
- กิจกรรมสงเสริมการมีงานทําผูสูงอายุ
419 คน
455 คน
7. การใหบริการเผยแพรขอ มูลขาวสารตลาดแรงงาน
8,991,752 คน 9,666,652 คน
โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
1. การใหความคุมครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน
1,017,366 คน 1,055,830 คน
- โครงการเผยแพรความรูเพื่อปองกันการหลอกลวงในการทํางานตางประเทศ
942,433 คน
978,858 คน
- โครงการเคาะประตูบานเพื่อปองกันปญหาการหลอกลวงคนหางาน
8,940 คน
9,222 คน
- โครงการเครือขายชุมชนรวมรณรงคปองกันการหลอกลวงและลักลอบไปทํางานตางประเทศ
64,561 คน
66,241 คน
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กรมการจัดหางาน
การดําเนินงาน
• รับเรื่องรองทุกขคนหางาน

1 ต.ค. 57 – 31 ส.ค. 58 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58

1,092 คน

1,135 คน

340 คน
• รองทุกขกลาวโทษผูกระทําผิดกฎหมาย
- การรับเรื่องรองทุกขชวยเหลือคนหางานใหไดรับเงินคืนและดําเนินคดีผูกระทําผิดกฎหมายจัดหางาน
1,080 ราย
• จํานวนคนหางานไดรับการชวยเหลือ

374 คน
2,512 คน
1,135 ราย

• สิทธิประโยชนเปนจํานวนเงินที่คนหางานไดรับคืน
2. การสนับสนุนแกไขและปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
- โครงการปองกันการคามนุษยดานแรงงานตางดาว
- โครงการจัดตั้งศูนยประสานแรงงานประมง 7 จังหวัด
คนตางดาวไดรับใบอนุญาตทํางาน
1. ตรวจสอบการทํางานตางดาว และสถานประกอบกิจการ
- คนงานตางดาว
- สถานประกอบกิจการ
2. พิจารณาและจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ยื่นขอใบอนุญาตทํางาน
2.1 การพิจารณาคําขออนุญาตทํางาน (คนตางดาวถูกกฎหมาย)
- ประเภทจําเปนเรงดวน
- ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป) (มาตรา 9)
- ประเภทนําเขาตาม (MOU) (มาตรา 9)
- ประเภทผานการพิสูจนสัญชาติ (มาตรา 9)
- ประเภทสงเสริมการลงทุน (BOI) (มาตรา 12)
- คนตางดาวตามมติคณะรัฐมนตรี
- คนตางดาวทํางานประมงมาตรา 13 (2)
- ชนกลุมนอย
2.2 การจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ขออนุญาตทํางาน (คนตางดาวถูกกฎหมาย)
- ประเภทจําเปนเรงดวน
- ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป) (มาตรา 9)
- ประเภทนําเขาตาม (MOU) (มาตรา 9)
- ประเภทผานการพิสูจนสัญชาติ (มาตรา 9)
- ประเภทสงเสริมการลงทุน (BOI) (มาตรา 12)
- คนตางดาวตามมติคณะรัฐมนตรี
- คนตางดาวทํางานประมงมาตรา 13 (2)
- ชนกลุมนอย

2,889,094 บาท
54,527 คน
5,573 คน
48,954 คน

2,892,894 บาท
57,647 คน
6,667 คน
50,980 คน

321,683 คน
47,400 แหง

345,779 คน
51,120 แหง

1,900,780 คน
11,109 คน
117,374 คน
247,853 คน
429,570 คน
31,885 คน
- คน
- คน
52,598 คน
2,276,326 ครั้ง
11,109 ครั้ง
173,552 ครั้ง
295,344 ครั้ง
659,655 ครั้ง
46,313 ครั้ง
- คน
- คน
81,622 ครั้ง

1,945,046 คน
12,167 คน
130,845 คน
286,695 คน
470,042 คน
34,906 คน
- คน
- คน
56,646 คน
2,420,211 ครั้ง
12,167 ครั้ง
194,300 ครั้ง
340,293 ครั้ง
723,579 ครั้ง
51,147 ครั้ง
- คน
- คน
88,334 ครั้ง

14

กรมการจัดหางาน

แผนภูมิแสดงสัดสวนแรงงานตางดาวคงเหลือทํางานอยูทั่วราชอาณาจักร

แผนภูมิแสดงสัดสวนแรงงานตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทํางานถูกกฎหมาย

ที่มา : ขอมูล MoU (นําเขาและพิสูจนสัญชาติ) จากแบบรายงานอิเล็กทรอนิกสเมล ฝายสารสนเทศฯ กองแผนงานและสารสนเทศ
กรมการจัดหางาน (ขอมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2558)
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 คนตางดาวเขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวา
ดวยคนเข าเมือ งแตไดรับอนุญาตใหอยู ในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว เพื่อรอการสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคน
เขาเมือง
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ : เสริมสรางธรรมาภิบาลปองกันและลดความเสี่ยง
ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เสริมสรางธรรมาภิบาลปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
2. ผลผลิต : เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
2.1 พัฒนาฝมือและศักยภาพกลุมเครือขายแรงงานนานาชาติ
2.2 เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
3. โครงการ : ฝกอบรมฝมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
3.1 ฝกอบรมฝมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
3.2 ฝกอบรมคนพิการรวมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนคริ
นทรา บรมราชชนนี
3.3 ฝกอาชีพแรงงานกลุมเฉพาะ
3.4 จัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในสถานประกอบ
กิจการเทิดไทพระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย
4. ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานทั้งระบบใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ
4.1 พัฒนาฝมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
4.2 พัฒนา/สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
4.3 ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
4.4 จัดทําหลักเกณฑ พัฒนา/สงเสริมมาตรฐานฝมือแรงงาน
4.5 พัฒนาระบบการฝกอบรมฝมือแรงงาน
4.6 สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการดําเนินการ
ฝกอบรมฝมือแรงงานตาม พ.ร.บ.สงเสริมฯ พ.ศ. 2545
4.7 ยกระดับทักษะฝมือแรงงานใหมีศักยภาพและผลิตภาพเพื่อ
การแขงขัน
4.8 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจายคาจางตาม
มาตรฐานฝมือแรงงาน
4.9 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานทั้งป รอบ 11 เดือน
รอบ 12 เดือน

550 คน

589 คน

589 คน

550 คน

589 คน

589 คน

122,329 คน
1,980 คน
120,349 คน
7,020 คน

144,020 คน
1,677 คน
142,343 คน
12,754 คน

151,611 คน
2,210 คน
149,401 คน
13,342 คน

3,000 คน

3,511 คน

3,604 คน

20 คน

35 คน

59 คน

4,000 คน
77 แหง

9,136 คน
72 แหง

9,592คน
87 แหง

3,471,681 คน 3,969,633 คน 4,528,660 คน
1,413 คน
9,740 คน
10,324 คน
1,400 คน
2,174 คน
2,273 คน
36,910 คน
40,237 คน
44,001 คน
20 สาขา
28 สาขา
28 สาขา
70 หลักสูตร
77 หลักสูตร 111 หลักสูตร
3,417,708 คน 3,901,807 คน 4,456,177 คน
200 แหง

260 แหง

260 แหง

14,250 คน

15,110 คน

15,885 คน

79 แหง

79 แหง

79 แหง
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
การดําเนินงาน

1 ต.ค. 57 – 31 ส.ค. 58 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58

โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เสริมสรางธรรมาภิบาลปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
589 คน
589 คน
เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
2,210 คน
1. พัฒนาฝมือและศักยภาพกลุมเครือขายแรงงานนานาชาติ
1,677 คน
2. เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
142,343 คน
149,401 คน
2.1 พัฒนาขีดความสามารถดานภาษาใหแกแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
23,690 คน
24,159 คน
2.2 พัฒนาฝมือแรงงานสงเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
6,913 คน
7,384 คน
2.3 พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อสงเสริมความสามารถของภาคบริการและการทองเที่ยว
26,208 คน
27,935 คน
2.4 เพิ่มศักยภาพแรงงานไทยขับเคลื่อนการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมในการเขาสู
18,952 คน
19,599 คน
ประชาคมอาเซียน
2.5 พัฒนาฝมือแรงงานรองรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน คมนาคมและการขนสง
17,260 คน
17,892 คน
2.6 ฝกอบรมฝมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
40,604 คน
43,262 คน
2.7 ฝกอบรมผูประกอบอาหารรองรับครัวไทยสูครัวโลก
7,384 คน
7,665 คน
2.8 พัฒนาศักยภาพแรงงานดานเทคโนโลยีเพื่อรองรับความตองการในเขตอุตสาหกรรม
1,332 คน
1,505 คน
โครงการ : ฝกอบรมฝมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1. ฝกอบรมฝมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3,511 คน
3,604 คน
2. ฝกอบรมคนพิการรวมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
35 คน
59 คน
3. ฝกอาชีพแรงงานกลุมเฉพาะ
9,136 คน
9,592 คน
4. จัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในสถานประกอบกิจการเทิดไทพระบิดา
72 แหง
87 แหง
แหงมาตรฐานการชางไทย
พัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานทั้งระบบใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ
1. พัฒนาฝมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
9,740 คน
10,324 คน
2. พัฒนา/สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
2,174 คน
2,273 คน
3. ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
40,802 คน
44,001 คน
4. จัดทําหลักเกณฑ พัฒนา/สงเสริมมาตรฐานฝมือแรงงาน
28 สาขา
28 สาขา
5. พัฒนาระบบการฝกอบรมฝมือแรงงาน
77 หลักสูตร 111 หลักสูตร
6. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานฯ
3,901,807 คน 4,456,177 คน
7. ยกระดับทักษะฝมือแรงงานใหมีศักยภาพและผลิตภาพเพื่อการแขงขัน
260 แหง
260 แหง
8. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจายคาจางมาตรฐานฝมือแรงงาน
15,110 คน
15,885 คน
9. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
79 แหง
79 แหง
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม

1. โครงการ : แรงงานสมานฉันท สรางสรรคเศรษฐกิจไทย

- สงเสริมสนับสนุนใหแรงงานมีความปรองดองสมานฉันท
2. โครงการ : เสริมสรางธรรมาภิบาล ปองกันและลดความเสี่ยง
ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เสริมสรางธรรมาภิบาล ปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. โครงการ: สงเสริมการบริหารจัดการดานแรงงานอยางเปน
มาตรฐานรองรับการเคลื่อนยายแรงงานเสรีอาเซียน
3.1 กํากับดูแลสถานประกอบกิจการใหปฏิบัติตอแรงงาน
โยกยายถิ่นฐานตามมาตรฐานแรงงาน
3.2 สงเสริมสิทธิดานแรงงานแกแรงงานโยกยายถิ่นฐาน
4. ผลผลิต : แรงงานไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายแรงงาน
4.1 กํากับ ดูแล และสนับสนุนใหแรงงานมีความรู และไดรับ
การคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
4.2 กํากับ ดูแล และสนับสนุนใหแรงงานมีความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยที่ดีในการทํางาน
4.3 สงเสริมและสนับสนุนใหแรงงานไดรับความเปนธรรมและ
เกิดความสมานฉันทในวงการแรงงานในการทํางาน
4.4 กํากับ ดูแล และสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการจัด
สวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย
4.5 สงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรของกรมและประชาชนเขาใช
บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
5. ผลผลิต : สถานประกอบกิจการมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน
5.1 จํานวนสถานประกอบกิจการที่เขารับการพัฒนาศักยภาพ
ตามขอกําหนดมาตรฐานดานแรงงาน
5.2 สรางความรู ความเขาใจ สงเสริม สนับสนุนและติดตาม
ใหสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐานดาน
แรงงาน

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานทั้งป รอบ 11 เดือน

ผลการดําเนินงาน
รอบ 12 เดือน

5,200 คน
5,200 คน
1,500 คน

5,520 คน
5,520 คน
1,564 คน

5,520 คน
5,520 คน
1,564 คน

1,500 คน

1,564 คน

1,564 คน

10,250 คน

11,011 คน

11,011 คน

700 แหง

711 แหง

711 แหง

10,250 คน
2,800,000 คน
1,700,000 คน

11,011 คน
3,468,735 คน
1,927,043 คน

11,011 คน
3,506,238 คน

600,000 คน

906,855 คน

921,957 คน

500,000 คน

634,837 คน

592,055 คน

11,000 แหง

11,400 แหง

11,439 แหง

300,000 ครั้ง

347,267 ครั้ง

378,899 ครั้ง

700 แหง

871 แหง

871 แหง

5,200 แหง

5,456 แหง

5,456 แหง

1,992,226 คน
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม
6. โครงการ : ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดาน
แรงงานและการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
- สงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลใหแรงงานที่เปนกลุม
เสี่ยงไดรับการคุมครองตามกฎหมาย
7. โครงการ : สงเสริมระบบการจัดการดานยาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ
7.1 จํานวนแรงงานทีไ่ ดรบั ความรูเกี่ยวกับการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
7.2 สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
8. โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อการคุมครองแรงงาน
- ศึกษาวิจัยการกําหนดอัตราคาตอบแทนของผูรบั งานไปทําที่
บานในประเทศไทย

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานทั้งป รอบ 11 เดือน

ผลการดําเนินงาน
รอบ 12 เดือน

50,500 คน

86,956 คน

88,262 คน

50,500 คน

86,956 คน

88,262 คน

1,200,000 คน 1,731,663 คน 1,751,424 คน
20,000 แหง

21,159 แหง

21,350 แหง

1 เรื่อง
1 เรื่อง

รอยละ 66.67
รอยละ 66.67

รอยละ 83.33
รอยละ 83.33

หมายเหตุ. – โครงการศึกษาวิจัยการกําหนดอัตราคาตอบแทนของผูรบั งานไปทําที่บานในประเทศไทย
ผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2558 เนื่องจากมีการปรับกระบวนงานเพิ่มขึ้น
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
การดําเนินงาน

1 ต.ค. 57 – 31 ส.ค. 58 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58

โครงการแรงงานสมานฉันท สรางเศรษฐกิจไทย
5,520 คน
-สงเสริม สนับสนุนใหแรงงานมีความปรองดองสมานฉันท
5,520 คน
โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เสริมสรางธรรมาภิบาลปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1,564 คน
1,564 คน
โครงการเสริมสรางการบริหารจัดการดานแรงงานอยางเปนมาตรฐานรองรับการเคลื่อนยายแรงงานเสรีอาเซียน
1. กํากับดูแลสถานประกอบกิจการใหปฏิบัติตอแรงงานโยกยายถิ่นฐานตาม
711 แหง
711 แหง
มาตรฐานแรงงาน
2. สงเสริมสิทธิดานแรงงานแกแรงงานโยกยายถิ่นฐาน
11,011 คน
11,011 คน
แรงงานไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายแรงงาน
1. กํากับ ดูแล และสนับสนุนใหแรงงานมีความรู และไดรับการคุมครองตาม
1,927,043 คน
1,992,226 คน
กฎหมายคุมครองแรงงาน
2. กํากับ ดูแล และสนับสนุนใหแรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี
906,855 คน
921,957 คน
ในการทํางาน
3. สงเสริมและสนับสนุนใหแรงงานไดรับความเปนธรรมและเกิดความสมานฉันท
634,837 คน
592,055 คน
ในวงการแรงงาน
4. กํากับ ดูแล และสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการนอกเหนือ
11,400 แหง
11,439 แหง
กฎหมาย
5. สงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรของกรมและประชาชนเขาใชบริการระบบ
347,267 ครั้ง
378,899 ครั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
แรงงานไดรับการตรวจคุมครองตามกฎหมาย ประกอบดวย
- การคุมครองแรงงานในระบบ
• ตรวจคุมครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ

41,896 แหง

43,497 แหง

1,542,159 คน

1,598,114 คน

41,477 แหง

43,399 แหง

1,538,591 คน

1,612,480 คน

389 คน

415 คน

• ลูกจางที่ผานการตรวจคุมครองแรงงาน (กรณีรับงานไปทําที่บาน)

4,821 คน

6,967 คน

• ลูกจางที่ผานการคุมครองแรงงานและไดรับการปฏิบัติถูกตอง

4,821 คน

6,945 คน

• ลูกจางที่ผานการตรวจคุมครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ
• สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
• ลูกจางในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายฯ
- การคุมครองแรงงานนอกระบบ 2 กรณี
(1) ผูรับงานไปทําที่บาน
• นายจาง/ผูวาจางที่ผานการตรวจคุมครองแรงงาน
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
การดําเนินงาน

1 ต.ค. 57 – 31 ส.ค. 58 1 ต.ค. 57 – 31 ส.ค. 58

(2) แรงงานภาคเกษตรกรรม
• นายจาง/สถานประกอบกิจการที่ไดรับการตรวจคุมครอง

2,517 แหง

2,570 แหง

• ลูกจางที่ผานการตรวจคุมครองแรงงาน

25,478 คน
23,704 คน

26,179 คน

• ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

15,627 แหง

15,948 แหง

• ลูกจางที่ผานการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

863,590 คน

875,443 คน

• สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกตองดานความปลอดภัยฯ

15,088 แหง

15,773 แหง

• ลูกจางในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกตองดานความปลอดภัยฯ
- ปองกันและแกไขปญหาความขัดแยง
(1) กรณีขอพิพาทแรงงาน

813,113 คน

849,915 คน

99 แหง

102 แหง

88,507 คน

95,585 คน

92 แหง

95 แหง

74,121 คน

81,199 คน

122 แหง

128 แหง

91,656 คน

93,465 คน

113 แหง

120 แหง

84,275 คน

89,836 คน

• คํารองที่วินิจฉัยแลวมีสิทธิไดรับเงิน

5,885 ราย

6,831 ราย

• ลูกจางที่เกี่ยวของกับคํารอง

15,042 คน

17,697 คน

272.93 ลานบาท

312.78 ลานบาท

759,382 คน/
37,609 แหง
747,925คน/
41,896 แหง

787,202 คน/
38,989 แหง
785,381คน/
43,497 แหง

• ลูกจางที่ผานการคุมครองแรงงานและไดรับการปฏิบัติถูกตอง
- ความปลอดภัยในการทํางาน

• สถานประกอบกิจการที่เกิดขอพิพาทแรงงาน
• ลูกจางที่เกี่ยวของ
• ขอพิพาทแรงงานที่ยุติ
• ลูกจางที่เกี่ยวของกับสถานประกอบกิจการที่เกิดขอพิพาทแรงงานยุติ
(2) กรณีขอขัดแยง
• สถานประกอบกิจการที่เกิดขอขัดแยง
• ลูกจางที่เกี่ยวของ
• สถานประกอบกิจการที่ขอขัดแยงยุติ
• ลูกจางที่เกี่ยวของกับสถานประกอบกิจการที่เกิดขอขัดแยงยุติ
(3) วินิจฉัยและยุติคํารอง

• ลูกจางไดรับเงินสิทธิประโยชนเปนเงิน
1. การตรวจคุมครองแรงงานสตรี
• ตรวจคุมครองแรงงานสตรีในสถานประกอบกิจการ
• ลูกจางที่เปนแรงงานสตรีที่ผานการตรวจและไดรับการปฏิบัติถูกตอง

24,587 คน
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
การดําเนินงาน

1 ต.ค. 57 – 31 ส.ค. 58 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58

2. การตรวจคุมครองแรงงานเด็ก
• ตรวจคุมครองแรงงานเด็กในสถานประกอบกิจการ
• ลูกจางที่เปนแรงงานเด็กที่ผานการตรวจและไดรับการปฏิบัติถูกตอง

1,540 คน/436 แหง 1,579 คน/445 แหง
1,526 คน/
41,896 แหง

1,568 คน/
43,479 แหง

สถานประกอบกิจการมีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน
1. จํานวนสถานประกอบกิจการทีเ่ ขารับการพัฒนาศักยภาพตาม
ขอกําหนดมาตรฐานแรงงานไทย
2. สรางความรู ความเขาใจ สงเสริม สนับสนุนและติดตามใหสถาน
ประกอบกิจการปฏิบัตติ ามขอกําหนดมาตรฐานดานแรงงาน

871 แหง

871 แหง

5,456 แหง

5,456 แหง

โครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดา นแรงงานและการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
- สงเสริม พัฒนาและกํากับดูแลใหแรงงานที่เปนกลุมเสีย่ งไดรับการ
คุมครองตามกฎหมาย

86,956 คน

88,262 คน

1,731,663 คน

1,751,424 คน

21,159 แหง

21,350 แหง

รอยละ 66.67

รอยละ 83.33

โครงการสงเสริมระบบการจัดการดานยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
1. จํานวนแรงงานไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
2. สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการคุมครองแรงงาน
- ศึกษาวิจัยการกําหนดอัตราคาตอบแทนของผูรับงานไปทําที่บานใน
ประเทศไทย

หมายเหตุ. – โครงการศึกษาวิจัยการกําหนดอัตราคาตอบแทนของผูรบั งานไปทําที่บานในประเทศไทย ผลการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2558 เนื่องจากมีการปรับกระบวนงานเพิ่มขึ้น
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สํานักงานประกันสังคม
ผลการดําเนินงานรายผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม

เปาหมาย
ผลการ
ผลการ
การดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ทั้งป
รอบ 11 เดือน รอบ 12 เดือน
11,570,000 คน 11,715,186 คน 11,772,142 คน

1. ผลผลิต : ผูประกันตนไดรับความคุมครองดานการ
รักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม
- จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
11,715,186 คน
สําหรับผูประกันตน
2. ผลผลิต : ลูกจาง ผูประกันตนไดรับความคุมครองจาก
11,230,000 คน 11,360,276 คน
การประกันสังคม
2.1 ขึ้นทะเบียนกลุมเปาหมาย
- จํานวนผูป ระกันตน
11,230,000 คน 11,360,276 คน
- จํานวนสถานประกอบกิจการ
420,000 แหง 426,240 แหง
- จํานวนลูกจาง
9,220,000 คน 9,275,309 คน
- จํานวนนายจาง
350,000 ราย 356,187 ราย
2.2 จัดเก็บเงินสมทบ
- รอยละของจํานวนรายการสงเงินสมทบผานธนาคาร
รอยละ 52.00
ไปรษณีย อินเตอรเน็ต ฯลฯ
2.3 จัดบริการสิทธิประโยชน
- จํานวนการรับเงินทดแทน
128,000 ราย
88,652 ราย
- จํานวนการรับประโยชนทดแทน
35,940,000 ราย 29,720,833 ราย
3. ผลผลิต : แรงงานนอกระบบไดรับความคุมครองจากการ
2,150,000 คน 2,550,221 คน
ประกันสังคม
3.1 ขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบเปนผูป ระกันตนตามมาตรา 40 2,150,000 คน 2,550,221 คน
3.2 จัดเก็บเงินสมทบผูประกันตนตามมาตรา 40
รอยละ 50 รอยละ 54.24
3.3 จัดบริการสิทธิประโยชนสําหรับผูประกันตนตามมาตรา 40
57,900 ราย 101,981 ราย

11,772,142 คน
11,413,551 คน

11,413,551 คน
426,862 แหง
9,317,088 คน
356,643 ราย
-

97,053 ราย
32,268,137 ราย
2,486,948 คน
2,486,948 คน
รอยละ 54.24
184,091 ราย
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สํานักงานประกันสังคม

การดําเนินงาน

1 ต.ค. 57 – 31 ส.ค. 58 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58

1. ผูประกันตนไดรับความคุมครองดานการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม
- จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสําหรับผูประกันตน
2. ลูกจาง ผูประกันตนไดรบั ความคุมครองจากการประกันสังคม
- ผูประกันตนไดรบั ความคุม ครองดานการรักษาพยาบาลโดยการจัดบริการ
รักษาพยาบาลทีม่ ีคุณภาพและไดมาตรฐาน
2.1 การขึ้นทะเบียนกลุม เปาหมาย
• ผูประกันตนทีข่ ึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
• จํานวนสถานประกอบการทีม่ ีลูกจางตั้งแต 1 คนขึน้ ไป

11,715,186 คน

11,772,142 คน

11,360,276 คน

11,413,551 คน

11,360,276 คน

11,413,551 คน
426,862 แหง
9,317,088 คน
356,643 ราย

• ลูกจางขึน้ ทะเบียนกองทุนเงินทดแทน

426,240 แหง
9,275,309 คน

• นายจางขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน

356,187 ราย

2.2 การจัดเก็บเงินสงเคราะห
• รอยละของจํานวนรายการสงเงินสมทบผานธนาคาร ไปรษณีย อินเตอรเน็ต ฯลฯ

-

-

2.3 จัดบริการสิทธิประโยชน
• จํานวนการรับเงินทดแทน

88,652 ราย
29,720,833 ราย

97,053 ราย
32,268,137 ราย

2,550,221 คน
8,915 คน

2,486,948 คน
9,419 คน

1,484,779 คน

1,493,211 คน

328,714 คน

270,500 คน

• ทางเลือกที่ 4 จายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน

678 คน

669 คน

(จายเอง 170 บาท รัฐสนับสนุน 130บาท)
• ทางเลือกที่ 5 จายเงินสมทบ 350 บาท/เดือน
(จายเอง 200 บาท รัฐสนับสนุน 150 บาท)

727,135 คน

731,149 คน

• จํานวนการรับประโยชนทดแทน

3. แรงงานนอกระบบไดรับความคุมครองจากการประกันสังคม
- ขึน้ ทะเบียนกลุมแรงงานนอกระบบเปนผูประกันตนตามมาตรา 40
• ทางเลือกที่ 1 จายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน

(จายเอง 70 บาท รัฐสนับสนุน 30 บาท)
• ทางเลือกที่ 2 จายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน
(จายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท)
• ทางเลือกที่ 3 จายเงินสมทบ 200 บาท/เดือน
(จายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 100 บาท)
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ผลการดําเนินงานของกองทุนในกํากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม

1 ต.ค. 57 – 31 ส.ค. 58 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58

1. กองทุนประกันสังคม
426,240 แหง

426,862 แหง

512,425.04 ลานบาท

531,387.04 ลานบาท

512,425.04 ลานบาท

531,387.04 ลานบาท

41,680.64 ลานบาท

46,052.04 ลานบาท

39,161,886 ราย

43,084,308 ราย

27,050.44 ลานบาท

29,848.7 ลานบาท

25,768,328 ราย

28,346,120 ราย

10,414.88 ลานบาท
13,258,015 ราย

11,470.75 ลานบาท
14,599,999 ราย

4,215.32 ลานบาท

4,732.59 ลานบาท

135,543 ราย

138,189 ราย

47,462 ลานบาท

47,233 ลานบาท

• ลูกจางที่ขนึ้ ทะเบียนกองทุน

9,275,309 คน

9,317,088 คน

• นายจางทีข่ ึ้นทะเบียนกองทุน

356,187 ราย

356,643 ราย
97,053 ราย

• สถานประกอบกิจการที่มีลกู จางตั้งแต 1 คนขึ้นไป
• สถานะเงินกองทุน (ณ 31 สิงหาคม 2558)
- 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 สิงหาคม 2558)

• จํานวนการรับเงินประโยชนทดแทน
• จํานวนลูกจางผูประกันตนทีไ่ ดรบั เงินทดแทน (กรณี
ประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน)

88,652 ราย
80,756 ราย

88,481 ราย
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ผลการดําเนินงานของกองทุนในกํากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
1. กองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ (คงเหลือ)
- จํานวนคนหางานที่ไดรับเงินสงเคราะหจากกองทุน
- รายจาย
2. เงินกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน (คงเหลือ)
- อนุมัติเงินกู
- จํานวนเงินที่อนุมัติ
3. กองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (ไดรับ
จัดสรรตัวเลขจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ป 2558 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 ณ 30 กันยายน 2558)
- รับชําระหนี้
- รับเงินสมทบ

1 ต.ค. 57 – 31 ส.ค. 58 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58
802.738 ลานบาท
806.751 ลานบาท
399 คน

422 คน

24.331 ลานบาท

25.920 ลานบาท

8.492 ลานบาท
234 กลุม
18.981 ลานบาท
800 ลานบาท

8.961 ลานบาท
235 กลุม
19.181 ลานบาท
800 ลานบาท

916.635 ลานบาท

936.787 ลานบาท

345.931 ลานบาท

-136.787 ลานบาท

1 ต.ค. 57 – 31 ส.ค. 58 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58
760.586 ลานบาท
760.586 ลานบาท
25.545 ลานบาท
27.537 ลานบาท
55.825 ลานบาท
61.783 ลานบาท
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
1. กองทุนเพื่อผูใชแรงงาน (คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2558)
• สหกรณที่ไดรับอนุมัติเงินกู
- เงินที่อนุมัติใหสหกรณกู
• ลูกจางที่เปนสมาชิกสหกรณที่ไดรับอนุมัติเงินกู
2. กองทุนสงเคราะหลูกจาง (คงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2558)

1 ต.ค. 57 – 31 ส.ค. 58 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58
177.541 ลานบาท
104.541 ลานบาท
17 แหง
17 แหง
179.558 ลานบาท
179.558 ลานบาท
6,451 คน
6,451 คน
192.8 ลานบาท
195.35 ลานบาท

• รับเงินคาปรับตามกฎหมายคุมครองแรงงาน

5.27 ลานบาท

6.02 ลานบาท

• ลูกจางที่ไดรับการจายเงินสงเคราะหจากกองทุน
- ยอดเงินสงเคราะหที่จาย

1,916 ราย
30.54 ลานบาท

2,224 ราย
35.47 ลานบาท

217.921 ลานบาท

219.698 ลานบาท

19.701 ลานบาท

21.525 ลานบาท

3.815 ลานบาท

3.812 ลานบาท

528 คน

528 คน

3.กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (ณ 30 กันยายน 2558)
- รับเงินรายไดตามมาตรา 45 แหง พ.ร.บ. ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554
- จายเงินตามมาตรา 46 แหง พ.ร.บ. ความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554
- ลูกจางที่เกี่ยวของ
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แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนผูมีงานทําจําแนกตามอุตสาหกรรมทีส่ ําคัญ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 กับเดือนกันยายน พ.ศ. 2557

หนวย : ลานคน

ประเภทอุตสาหกรรม

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

ป 2557
2.03
0.83
0.63
1.13
1.56
0.15
0.47
2.58
1.09
6.00
2.20
6.28
13.50
38.45

ป 2558
1.96
0.86
0.65
1.12
1.63
0.20
0.49
2.74
1.17
6.01
2.12
6.24
13.13
38.32

หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ทําเหมืองแร เหมือง
หิน ไฟฟ า ก า ซ ไอน้ํ า และระบบปรั บ อากาศ
การจั ด การและการบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ของเสี ย
สิ่ ง ปฏิ กู ล ข อ มู ล ข า วสารและการสื่ อ สาร
กิ จ กรรมทางวิ ชาชี พวิ ทยาศาสตร และเทคนิ ค
กิ จกรรมการบริ หารและการบริ ก ารสนั บ สนุ น
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรม
การจ า งงานในครั ว เรื อ นส ว นบุ ค คล และ
กิ จ กรรมขององค ก ารระหว า งประเทศ และ
ไมทราบ

จากการสํ า รวจของสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ เ ดื อ นกั น ยายน 2558 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ จํ า นวนผู มี ง านทํ า
ในชวงเวลาเดียวกันกับป 2557 พบวาผูมีงานทําป 2558 จํานวน 38.32 ลานคน ป 2557 จํานวน 38.45 ลานคน ลดลง
130,000 คน โดยในภาคเกษตรกรรม จํานวนผูทํางานป 2558 จํานวน 13.13 ลานคน ป 2557 จํานวน 13.50 ลานคน
ลดลง 370,000 คน นอกภาคเกษตรกรรม จํานวนผูทํางานป 2558 จํานวน 25.19 ลานคน ป 2557 จํานวน 24.95 ลานคน
เพิ่มขึ้น 240,000 คน ซึ่งจํานวนผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด ไดแก อันดับแรก ที่พักแรมและบริการ
ดานอาหาร จํานวน 160,000 คน อันดับสอง ขนสงและสถานที่เก็บสินคา จํานวน 80,000 คน อันดับสาม บริหารราชการ
และประกันสังคม จํานวน 70,000 คน
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ : ขอมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบรายไดสงกลับของแรงงานไทยในตางประเทศ
ผานธนาคารแหงประเทศไทยป 2558 กับ ป 2557

เมื่อเปรียบเทียบรายไดสงกลับของแรงงานไทยในตางประเทศ ป 2558 กับป 2557 พบวารายได
สงกลับเดือนสิงหาคม 2558 (6,659 ลานบาท) ต่ํากวาเดือนสิงหาคม 2557 (7,402 ลานบาท) จํานวน 743
ลานบาท
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)
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รายชื่อผูบริหาร
ชื่อ - สกุล
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
พลเอกเจริญ นพสุวรรณ
นายสุภัท กุขุน

พลโทจารุวฒ
ุ ิ ศิระพลานนท
หมอมหลวง ปุณฑริก สมิติ
นานสุเมธ มโหสภ
นายแพทยสุรเดช วลีอิทธิกุล
นายสุวิทย สุมาลา
นายประวิทย เคียงผล
นายวรานนท ปตีวรรณ
นายธีรพล ขุนเมือง
นายโกวิท สัจจวิเศษ
นายสมเกียรติ บุญทอง
นายบุญเลิศ ธีระตระกูล
นายอารักษ พรหมณี
นายกรีฑา สพโชค
นางพรรณี ศรียุทธศักดิ์
นายสุทธิ สุโกศล
นางเพชรรัตน สินอวย
0

0

0

0

ตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวง
ที่ปรึกษารัฐมนตรี
เลขานุการรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
ผูตรวจราชการกระทรวง
ผูตรวจราชการกระทรวง
ผูตรวจราชการกระทรวง
ผูตรวจราชการกระทรวง
ผูตรวจราชการกระทรวง
ผูตรวจราชการกระทรวง
ผูตรวจราชการกระทรวง
ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน
อธิบดีกรมการจัดหางาน
อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
ผูชวยปลัดกระทรวงแรงงาน
ผูชวยปลัดกระทรวงแรงงาน

หมายเลขโทรศัพท
มือถือ
ที่ทํางาน
0 2246 1881
0 2248 2572
08 7335 5599 0 2232 1044
08 1735 9144 0 2643 4368
0 2232 1081-4
0 2245 8193
0 2245 2555
0 2643 4467
08 1805 7394 0 2232 1116-7
0 2232 1126-7
0 2232 1133-4
0 2232 1118-9
0 2232 1121
0 2232 1057
0 2246 2015
08 1996 0712 0 2232 1071
08 8244 4545 0 2232 1327
0-2248-6866
0-2247-6600
0-2245-7787
0-2525-2814
06 1420 0089 0-2232-1095
08 4700 9967 0-2232-1266
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นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การสงเสริมใหคนไทยมีงานทําทุกกลุมเปาหมาย
พัฒนาการใหการคุมครองดูแลแรงงานนอกระบบ
การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดา นแรงงาน
สงเสริมแรงงานสัมพันธให “ลูกจาง นายจาง เอื้ออาทร รวมแบงปนสรางสรรคสงั คมไทย”
สงเสริมการดําเนินงานสถานประกอบการปลอดภัย
เรงดําเนินการประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจถึงการเปนผูประกันตน ตามมาตรา 40
การบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมใหมีความโปรงใส มีธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได
สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 + 1
การเพิ่มความสามารถในการผลิตของแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Labour
Productivity)
10. การจัดทํายุทธศาสตรชาติดานแรงงาน พ.ศ.2558 – 2569

