วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรนำในกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ด้ำนแรงงำน
อำนวยกำรให้เกิดกำรทำงำนเชิงบูรณำกำรอย่ำงมีประสิทธิผล

ค่ำนิยมหลัก (Core Values)
BEST

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

เชื่อมั่นศรัทธำในองค์กร
ทำงำนอย่ำงมุ่งประสิทธิผล
มียุทธศำสตร์เป็นตัวนำในกำรทำงำน
ร่วมกันทำงำนเป็นทีมเชิงรุก

จัดทำโดย
สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ กลุม่ งำนวิเครำะห์และประเมินผล

2

ติดตำมตัวชี้วัดและรำยงำน>ระบบข้อมูลผู้บริหำร

รำยงำนสำคัญผู้บริหำร






สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
กรมกำรจัดหำงำน
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
สำนักงำนประกันสังคม

สำระสำคัญประกอบด้วย
 ภำวะกำรทำงำนของประชำกร
 รำยงำนกรำฟข้อมูลสำคัญ

3
สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2558
เดือนตุลำคม 2557 – พฤษภำคม 2558
ตำรำงที่ 1 สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ จำแนกตำมหน่วยงำน
หน่วยงำน
สป.

งบที่ได้รับจัดสรร
งบประมำณหลัง
(บำท)
โอนเข้ำ/โอนออก
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

ภำพรวม

33,638.3318

33,638.3318

เบิกจ่ำย
857.6011
(ร้อยละ 67.87)
724.3417
(ร้อยละ 62.44)
1,167.5402
(ร้อยละ 55.08)
716.6817
(ร้อยละ 65.00)
22,609.608
(ร้อยละ 80.77)
26,075.773
(ร้อยละ 77.52)

หน่วย : ล้ำนบำท
เบิกจ่ำย+ก่อหนี้ผกู พัน
879.3955
(ร้อยละ 69.59)
773.9721
(ร้อยละ 62.72)
1,290.7678
(ร้อยละ 60.90)
746.0814
(ร้อยละ 67.67)
22,609.6089
(80.77)
26,299.8248

(ร้อยละ 78.18)

ตำรำงที่ 2 สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ จำแนกตำมงบรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำย
งบบุคลำกร

งบที่ได้รับจัดสรร งบประมำณหลังโอน
(บำท)
เข้ำ/โอนออก
3,304.7068
3,304.7068

งบดำเนินงำน

1,745.9245

1,719.5743

งบลงทุน

336.8851

366.2322

งบเงินอุดหนุน

27,252.3458

27,252.3458

งบรำยจ่ำยอื่น

998.4696

995.4725

33,638.3318

33,638.3318

ภำพรวม

ที่มำ : กลุ่มงำนคลังและพัสดุ สำนักบริหำรกลำง

เบิกจ่ำย
2,126.1775
(ร้อยละ 64.34)
1,056.1963
(ร้อยละ 61.42)
208.0183
(ร้อยละ 56.80)
22,140.4477
(ร้อยละ 81.24)
554.9338
(ร้อยละ 54.74)
26,075.7738
(ร้อยละ 77.52)

หน่วย : ล้ำนบำท
เบิกจ่ำย+ก่อหนี้ผกู พัน
2,126.1775
(ร้อยละ 64.34)
1,153.9106
(ร้อยละ 67.10)
288.9414
(ร้อยละ 78.90)
22,142.8166
(ร้อยละ 81.25)
586.1983
(ร้อยละ 58.89)
26,299.8248
(ร้อยละ 78.18)

4
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
ผลกำรดำเนินงำนรำยผลผลิต/โครงกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
รอบ 8 เดือน (1 ตุลำคม 2557 – 31 พฤษภำคม 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงกำร : กระทรวงแรงงำนพบประชำชน
- จัดบริกำรด้ำนแรงงำนเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตและเสริมสร้ำง
ควำมปรองดอง
2. โครงกำร : เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
- เสริมสร้ำงธรรมำภิบำล ป้องกันและลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต
ประพฤติมิชอบ
3. โครงกำร : เพิ่มประสิทธิภำพข้อมูลด้ำนแรงงำนเพือ่ รองรับ
กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
3.1 สำรวจ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำนและกำร
ขำดแคลนแรงงำน ฐำนข้อมูลกลำงด้ำนตลำดแรงงำนในภูมิภำคอำเซียน
และร่ำงมำตรฐำนแรงงำนอำเซียน
3.2 จัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์และวิเครำะห์ดัชนีชวี้ ดั ภำวะแรงงำน
3.3 ศึกษำ วิเครำะห์ พัฒนำระบบคุม้ ครองแรงงำนกลุ่มเฉพำะ (แรงงำน
นอกระบบ แรงงำนคนพิกำรและแรงงำนผู้สูงอำยุ)
3.4 เสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนแรงงำนรองรับประชำคมอำเซียน
4. โครงกำร: เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำนในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้
- จ้ำงบัณฑิตแรงงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำนใน
พื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
5. โครงกำรมหกรรมด้ำนแรงงำนเฉลิมพระเกียรติ
- จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี (เริ่มดำเนินกำรเดือนเมษำยน 2558)
6. ผลผลิต : ประชำชนวัยแรงงำนในพื้นที่ได้รับบริกำรด้ำนแรงงำน
6.1 ประสำนกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำน
6.2 บริหำรจัดกำรด้ำนแรงงำนเชิงบูรณำกำรสู่ประชำชนในพื้นที่/ชุมชน
6.3 จ้ำงงำนเร่งด่วนและพัฒนำทักษะฝีมือเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน
ด้ำนอำชีพ

เป้ำหมำยกำร ผลกำรดำเนินงำน
ดำเนินงำน
รอบ 8 เดือน
ทั้งปี
100,000 คน
155,353 คน
100,000 คน
155,353 คน
280 คน

287 คน

280 คน

287 คน

3 เรื่อง

ร้อยละ 75.56

380 เล่ม/ปี
1 เรื่อง

228 เล่ม/ปี
- เรือ่ ง

660 คน
380 คน

748 คน
380 คน

380 คน

380 คน

3,800 คน
3,800 คน

41,231 คน
41,231 คน

250,000 คน
250,000 คน
77,500 คน
20,144 คน

468,574 คน
468,574 คน
339,174 คน
45,987 คน
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สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
ผลกำรดำเนินงำนรำยผลผลิต/โครงกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
รอบ 8 เดือน (1 ตุลำคม 2557 – 31 พฤษภำคม 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม
7. ผลผลิต : ยุทธศำสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบกำรบริหำร
จัดกำรแรงงำน
7.1 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และกำรเตือนภัยด้ำนแรงงำน
7.2 จัดทำยุทธศำสตร์ แผน และข้อเสนอด้ำนแรงงำน
7.3 จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดนโยบำยด้ำนแรงงำนระหว่ำงประเทศ
7.4 ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
7.5 อำนวยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนแรงงำน
7.6 พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
8. โครงกำรป้องกันปัญหำกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน
- จัดทำแผนปฏิบัตกิ ำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน
9. ผลผลิต : กำรส่งเสริมขยำยตลำดและคุ้มครองแรงงำนไทยใน
ต่ำงประเทศ
9.1 คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงำนไทยในต่ำงประเทศ
9.2 ขยำยและรักษำตลำดแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ

เป้ำหมำยกำร
ดำเนินงำน
ทั้งปี
28 เรื่อง

ผลกำร
ดำเนินงำน
รอบ 8 เดือน
28 เรื่อง

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

ร้อยละ 73.12
ร้อยละ 84.28
ร้อยละ 96.79
ร้อยละ 81.83
ร้อยละ 86.29
ร้อยละ 41.67
ร้อยละ 82.96

330,000 คน

382,753 คน

330,000 คน
2 เรื่อง

382,753 คน
- เรือ่ ง
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สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนแรงงำนเชิงบูรณำกำรสู่ประชำชนในพื้นที่/ชุมชน
รอบ 8 เดือน (1 ตุลำคม 2557 – 31 พฤษภำคม 2558)

กำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำนรอบ
8 เดือน

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนแรงงำนแก่ประชำชนในพื้นที่/ชุมชน โดยอำสำสมัครแรงงำน 7,255 คน
 กำรให้บริกำรด้ำนแรงงำนแก่ประชำชนในพื้นที่/ชุมชน

163,719 คน

- ด้ำนจัดหำงำน

12,362 คน

- ด้ำนฝึกอำชีพ/พัฒนำทักษะ

51,401 คน

- ด้ำนคุ้มครองแรงงำนและสวัสดิกำร
- ด้ำนสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
- ด้ำนสิทธิประโยชน์แรงงำนไทยไปทำงำนต่ำงประเทศ

3,239 คน
96,027 คน
690 คน

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
โดยบัณฑิตแรงงำน 380 คน
 กำรให้บริกำรด้ำนแรงงำนแก่ประชำชนในพื้นที่/ชุมชน

- ด้ำนจัดหำงำน
- ด้ำนฝึกอำชีพ/พัฒนำทักษะ
- ด้ำนคุ้มครองแรงงำนและสวัสดิกำร
- ด้ำนสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

33,983 คน
3,080 คน
25,628 คน
104 คน
5,171 คน
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สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
ส่งเสริมกำรขยำยและรักษำตลำดแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ
รอบ 8 เดือน (1 ตุลำคม 2557 – 31 พฤษภำคม 2558)
จำนวนแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ (คน)
สนร./ฝ่ำยแรงงำน

แรงงำน
ถูกกฎหมำย

แรงงำน
ผิดกฎหมำย

รวม

1. ซำอุดิอำระเบีย (ริยำด)

14,620

600

15,220

2. สหรัฐอำหรับฯ (อำบูดำบี)

29,875

125

30,000

3. ญี่ปุ่น

6,892

3,558

10,450

4. ฮ่องกง

3,983

-

3,983

5. ไต้หวัน (ไทเป)

43,097

25

43,122

6. ไต้หวัน (เกำสง)

15,924

25

15,949

7. สิงคโปร์

8,659

350

9,009

8. บรูไน

1,944

-

1,944

9. มำเลเซีย

37,738

110,000

147,738

10. อิสรำเอล

22,500

1,000

23,500

11. เกำหลี

23,593

-

23,593

12. เยอรมนี

58,078

-

58,078

167
267,070

115,683

167
382,753

13. ลิเบีย
รวม

หมำยเหตุ : ข้อมูลแรงงำนผิดกฎหมำย เป็นข้อมูลประมำณกำร
ที่มำ : สำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน

8
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
กำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงำนไทยในต่ำงประเทศ
รอบ 8 เดือน (1 ตุลำคม 2557 – 31 พฤษภำคม 2558)
จำนวนแรงงำนไทยที่มำร้องทุกข์
สนร./ฝ่ำยแรงงำน

ไม่เกีย่ วกับเงินสิทธิ
ประโยชน์
(รำย)

เกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน์
(รำย)

(บำท)

รวมทั้งสิ้น
(รำย)

1. ซำอุดิอำระเบีย (ริยำด)

15

-

9

24

2. สหรัฐอำหรับฯ (อำบูดำบี)

8

-

40

48

3. ญี่ปุ่น

8

10,436,676

21

29

4. ฮ่องกง

21

2,243,968.20

389

410

5. ไต้หวัน (ไทเป)

2,699

-

412

3,111

6. ไต้หวัน (เกำสง)

155

1,641,238.48

2,259

2,414

7. สิงคโปร์

317

4,173,204.00

496

813

5

951,000

17

22

9. มำเลเซีย

23

280,500

201

224

10. อิสรำเอล

677

3,361,250

162

839

11. เกำหลี

321

34,904,965

1,557

1,878

12. เยอรมนี

-

-

-

-

13. ลิเบีย

1

-

-

1

4,250

59,992,801.68

5,563

9,813

8. บรูไน

รวมทั้งสิ้น

ที่มำ : สำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน

9
กรมกำรจัดหำงำน
ผลกำรดำเนินงำนรำยผลผลิต/โครงกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
รอบ 8 เดือน (1 ตุลำคม 2557 – 31 พฤษภำคม 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงกำร: สร้ำงงำน สร้ำงบุญ เพื่อควำมปรองดองสมำนฉันท์
- สร้ำงงำน สร้ำงบุญให้ควำมรูด้ ้ำนส่งเสริมกำรมีงำนทำและสิทธิ
หน้ำทีต่ ำมระบอบประชำธิปไตย
2. โครงกำร: สร้ำงเสริมธรรมำภิบำล ป้องกันและลดควำมเสี่ยงในกำร
เกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
- กำรพัฒนำบุคลำกรและเสริมสร้ำงจริยธรรม คุณธรรมและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมิชอบ
3. โครงกำร : เตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
- กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ระบบสำรสนเทศและกฎหมำย กฎ
ระเบียบรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
4. โครงกำร: มหกรรมสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพเฉลิมพระเกียรติ
- สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ และจัดนิทรรศกำรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
*เริ่มดำเนินกำรเดือน ก.พ. 58
5.ผลผลิต : ประชำชนทุกกลุ่มได้รับบริกำรส่งเสริมกำรมีงำนทำ
5.1กำรให้บริกำรจัดหำงำนในประเทศ
5.2 กำรให้บริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ
5.3 กำรให้บริกำรแนะแนวอำชีพ
5.4 กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรตลำดแรงงำน
6. โครงกำร : ป้องกันปัญหำกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน
6.1 กำรให้ควำมคุ้มครองคนหำงำนตำมกฎหมำยจัดหำงำนและคุม้ ครอง
คนหำงำน
6.2 สนับสนุนกำรแก้ไขและป้องกันปัญหำกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน
7. ผลผลิต : คนต่ำงด้ำวได้รับอนุญำตทำงำน
7.1 ตรวจสอบกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวและสถำนประกอบกิจกำร
7.2 พิจำรณำคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่ำงด้ำวที่ยื่นขอใบอนุญำต
ทำงำน

เป้ำหมำย
กำรดำเนินงำน
ทั้งปี
2,000 คน
2,000 คน

ผลกำรดำเนินงำน
รอบ 8 เดือน
2,828 คน
2,828 คน

1,000 คน

1,027 คน

1,000 คน

1,027 คน

500 คน
500 คน

270 คน
270 คน

20,000 คน
20,000 คน

8,234 คน*
8,234 คน

8,325,910 คน
700,000 คน
100,000 คน
525,910 คน
7,000,000 คน
1,016,358 คน

7,607,773 คน
731,591 คน
74,297 คน
432,012 คน
6,369,873 คน
823,010 คน

1,000,000 คน

739,900 คน

16,358 คน

29,427 คน

242,000 คน
36,000 แห่ง
1,380,138 คน
1,431,844 ครั้ง

210,079 คน
31,804 แห่ง
548,191 คน
808,886 ครั้ง

10
กรมกำรจัดหำงำน
กำรดำเนินงำน

1 ต.ค. 57 – 31 พ.ค. 58

โครงกำรสร้ำงงำน สร้ำงบุญ เพื่อควำมปรองดองสมำนฉันท์
- สร้ำงงำน สร้ำงบุญให้ควำมรู้ดำ้ นส่งเสริมกำรมีงำนทำและสิทธิหน้ำที่
ตำมระบอบประชำธิปไตย
โครงกำรส่งเสริมธรรมำภิบำล ป้องกันและลดควำมเสีย่ งในกำรเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
- กำรพัฒนำบุคลำกรและเสริมสร้ำงจริยธรรมคุณธรรมและกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
- กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ระบบสำรสนเทศและกฎหมำย กฎ ระเบียบรองรับกำร
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
โครงกำรมหกรรมสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพเฉลิมพระเกียรติ
- สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ และจัดนิทรรศกำรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
* เริ่มดำเนินกำรเดือน ก.พ. 58
ประชำชนทุกกลุ่มได้รับบริกำรส่งเสริมกำรมีงำนทำ
1. ตำแหน่งงำนว่ำง (ในประเทศ)
2. ผู้ลงทะเบียนสมัครงำน

2,828 คน

1,027 คน

270 คน

8,234 คน*

286,632 อัตรำ
332,082 คน

3. ผู้ได้รับกำรบรรจุงำน

252,292 คน

4. กำรบริกำรจัดหำงำนในประเทศ
4.1 โครงกำรจัดนัดพบตลำดแรงงำนเชิงคุณภำพ
4.2 โครงกำรส่งเสริมกำรมีงำนทำอย่ำงยั่งยืน
- กิจกรรมให้บริกำรจัดหำงำน ณ สำนักงำน
- กิจกรรมให้บริกำรจัดหำงำนแก่ผู้ประกันตนกรณีวำ่ งงำน
- กิจกรรมมีงำนทำนำชุมชนเข้มแข็ง
- กิจกรรมกำรเคลือ่ นย้ำยแรงงำนอย่ำงเป็นระบบ
- กิจกรรมนัดพบแรงงำน (ใหญ่+ย่อย)
- กิจกรรมบริกำรจัดหำงำนและคุม้ ครองคนหำงำนตลอด 24 ชัว่ โมง

731,286 คน
17,898 คน
695,908 คน
118,976 คน
391,688 คน
84,137 คน
4,266 คน
83,486 คน
13,355 คน
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17,480 คน
4.3 กำรให้บริกำรจัดหำงำนแก่กลุ่มคนพิเศษ
1,011 คน
- จัดหำงำนพิเศษสำหรับผู้พ้นโทษ
13,264 คน
- จัดหำงำนพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษำ
3,104 คน
- จัดหำงำนให้คนพิกำรมีงำนทำ
84 คน
- ส่งเสริมคนพิกำรมีงำนทำในหน่วยงำนภำครัฐ
17 คน
- สร้ำงโอกำสกำรมีงำนทำให้ผู้สูงอำยุเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบรรจุงำน
74,297 คน
5. กำรให้บริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ
- บริษัทจัดส่งคนหำงำน
22,028 คน
- กรมกำรจัดหำงำนจัดส่ง
6,132 คน
- เดินทำงด้วยตนเอง+เดินทำงประเภท Re-Entry
40,230 คน
- บริษัท/นำยจ้ำงพำไปทำงำน
2,927 คน
- บริษัท/นำยจ้ำงพำไปฝึกงำน
2,980 คน
6. กำรให้บริกำรแนะแนวอำชีพ
432,012 คน
- แนะแนวอำชีพให้นักเรียน นักศึกษำ
84,936 คน
- แนะแนวอำชีพให้นักเรียน นักศึกษำ ในสถำนศึกษำ
82,849 คน
- แนะแนวอำชีพให้ผู้ประกันตนกรณีว่ำงงำน ประชำชนทัว่ ไป
237,494 คน
- ศูนย์ตรีเทพเพื่อกำรจ้ำงงำนแบบครบวงจร
14,802 คน
- แนะแนวอำชีพให้ทหำรกองประจำกำร
3,492 คน
- สร้ำงเครือข่ำยกำรแนะแนวอำชีพ
2,830 คน
- โครงกำรเพิ่มอำชีพเพิ่มรำยได้
1,240 คน
- โครงกำรรับงำนสูบ่ ้ำนเพิ่มรำยได้ในครัวเรือน
652 คน
- กิจกรรมแนะแนวอำชีพให้เด็กและเยำวชนในสถำนพินจิ
2,517 คน
- โครงกำรส่งเสริมกำรรับงำนไปทำทีบ่ ้ำน
877 คน
- กิจกรรมส่งเสริมกำรมีงำนทำผู้สูงอำยุ
323 คน
7. กำรให้บริกำรเผยแพร่ขอ้ มูลข่ำวสำรตลำดแรงงำน
6,369,873 คน
โครงกำรป้องกันปัญหำกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน
1. กำรให้ควำมคุ้มครองคนหำงำนตำมกฎหมำยจัดหำงำนและคุ้มครองคนหำงำน
792,663 คน
- โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้เพื่อป้องกันกำรหลอกลวงในกำรทำงำนต่ำงประเทศ
729,943 คน
- โครงกำรเคำะประตูบ้ำนเพื่อป้องกันปัญหำกำรหลอกลวงคนหำงำน
7,632 คน
- โครงกำรเครือข่ำยชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันกำรหลอกลวงและลักลอบไปทำงำนต่ำงประเทศ
55,088 คน
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- กำรรับเรื่องร้องทุกข์ชว่ ยเหลือคนหำงำนให้ได้รับเงินคืนและดำเนินคดีผกู้ ระทำผิดกฎหมำยจัดหำงำน
1,599 คน
707 คน
 รับเรือ่ งร้องทุกข์คนหำงำน
201 คน
 ร้องทุกข์กล่ำวโทษผูก้ ระทำผิดกฎหมำย
691 รำย
 จำนวนคนหำงำนได้รับกำรช่วยเหลือ
2,319,288 บำท
 สิทธิประโยชน์เป็นจำนวนเงินที่คนหำงำนได้รับคืน
2.กำรสนับสนุนแก้ไขและป้องกันปัญหำกำรค้ำมนุษย์ดำ้ นแรงงำน
175,786 คน
- โครงกำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำนต่ำงด้ำว
4,359 คน
- โครงกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนแรงงำนประมง 7 จังหวัด
171,427 คน
คนต่ำงด้ำวได้รับใบอนุญำตทำงำน
1. ตรวจสอบกำรทำงำนต่ำงด้ำว และสถำนประกอบกิจกำร
- คนงำนต่ำงด้ำว
210,079 คน
- สถำนประกอบกิจกำร
31,804 แห่ง
2. พิจำรณำและจัดทำทะเบียนคนต่ำงด้ำวที่ยื่นขอใบอนุญำตทำงำน
2.1 กำรพิจำรณำคำขออนุญำตทำงำน (คนต่ำงด้ำวถูกกฎหมำย)
548,191 คน
- ประเภทจำเป็นเร่งด่วน
8,735 คน
- ประเภทชัว่ ครำว (ทั่วไป) (มำตรำ 9)
82,284 คน
- ประเภทนำเข้ำตำม (MOU) (มำตรำ 9)
128,691 คน
- ประเภทผ่ำนกำรพิสูจน์สญ
ั ชำติ (มำตรำ 9)
263,793 คน
- ประเภทส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) (มำตรำ 12)
23,054 คน
- คนต่ำงด้ำวตำมมติคณะรัฐมนตรี
- คน
- คนต่ำงด้ำวทำงำนประมงมำตรำ 13 (2)
- คน
- ชนกลุม่ น้อย
41,634 คน
2.2 กำรจัดทำทะเบียนคนต่ำงด้ำวที่ขออนุญำตทำงำน (คนต่ำงด้ำวถูกกฎหมำย)
808,886 ครั้ง
- ประเภทจำเป็นเร่งด่วน
8,735 ครั้ง
- ประเภทชัว่ ครำว (ทั่วไป) (มำตรำ 9)
123,663 ครัง้
- ประเภทนำเข้ำตำม (MOU) (มำตรำ 9)
159,412 ครัง้
- ประเภทผ่ำนกำรพิสูจน์สญ
ั ชำติ (มำตรำ 9)
416,996 ครัง้
- ประเภทส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) (มำตรำ 12)
33,510 ครั้ง
- คนต่ำงด้ำวตำมมติคณะรัฐมนตรี
- คน
- คนต่ำงด้ำวทำงำนประมงมำตรำ 13 (2)
- คน
- ชนกลุ่มน้อย
66,570 คน
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แผนภูมิแสดงสัดส่วนแรงงำนต่ำงด้ำวคงเหลือทำงำนอยู่ทั่วรำชอำณำจักร

แผนภูมิแสดงสัดส่วนแรงงำนต่ำงด้ำวที่ได้รับใบอนุญำตทำงำนถูกกฎหมำย

ที่ มำ : ข้ อมู ล MoU (น ำเข้ ำและพิ สู จน์ สั ญ ชำติ ) จำกแบบรำยงำนอิ เล็ กทรอนิ กส์ เมล์ ฝ่ ำยสำรสนเทศฯ
กองแผนงำนและสำรสนเทศ กรมกำรจัดหำงำน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนำยน 2558)
หมำยเหตุ : มำตรำ 9 หมำยถึง คนต่ำงด้ำวซึ่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง
จำแนกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (1) ประเภททั่วไป (2) ประเภทเข้ำมำทำงำนอันจำเป็นเร่งด่วน (3) ประเภทตลอดชีพ
(4) ประเภทข้อตกลงว่ำด้วยกำรจ้ำงแรงงำนกับประเทศคู่ภำคี
มำตรำ 12 หมำยถึง คนต่ำงด้ำวซึ่งเข้ำมำทำงำนในรำชอำณำจักร ตำมกฎหมำยพิเศษ ได้แก่ กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
กำรลงทุน และกฎหมำยอื่น
มำตรำ 13 (1) หมำยถึง คนต่ำงด้ำวที่ถูกเนรเทศ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเนรเทศ และได้รับกำรผ่อนผันให้ไป
ประกอบอำชีพ ณ ที่แห่งใดแทนกำรเนรเทศหรืออยู่ในระหว่ำงรอกำรเนรเทศและ (2) หมำยถึง คนต่ำงด้ำวเข้ำมำ
หรืออยู่ในรำชอำณำจักรโดยไม่ได้รับ อนุ ญ ำตตำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยคนเข้ำ เมือ งแต่ไ ด้รับ อนุญ ำตให้อ ยู่ใ น
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว เพื่อรอกำรส่งกลับออกไปนอกรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง
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กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
ผลกำรดำเนินงำนรำยผลผลิต/โครงกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
รอบ 8 เดือน (1 ตุลำคม 2557 – 31 พฤษภำคม 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงกำร : เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลป้องกันและลดควำมเสี่ยง
ในกำรเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลป้องกันและลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ
2. ผลผลิต : เพิ่มประสิทธิภำพของแรงงำนรองรับประชำคมอำเซียน
2.1 พัฒนำฝีมือและศักยภำพกลุ่มเครือข่ำยแรงงำนนำนำชำติ
2.2 เพิ่มขีดควำมสำมำรถของแรงงำนรองรับประชำคมอำเซียน
3. โครงกำร : ฝึกอบรมฝีมอื แรงงำนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ
3.1 ฝึกอบรมฝีมือแรงงำนตำมโครงกำรอันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ
3.2 ฝึกอบรมคนพิกำรร่วมกับมูลนิธขิ ำเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรำ
บรมรำชชนนี
3.3 ฝึกอำชีพแรงงำนกลุม่ เฉพำะ
3.4 จัดตั้งศูนย์ทดสอบมำตรฐำนฝีมอื แรงงำนในสถำนประกอบ
กิจกำรเทิดไท้พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย
4. ผลผลิต : พัฒนำศักยภำพฝีมือแรงงำนทั้งระบบให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และกำรประกอบอำชีพ
4.1 พัฒนำฝีมือเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรประกอบอำชีพ
4.2 พัฒนำ/ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระ
4.3 ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
4.4 จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนำ/ส่งเสริมมำตรฐำนฝีมอื แรงงำน
4.5 พัฒนำระบบกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนประกอบกิจกำรดำเนินกำร
ฝึกอบรมฝีมือแรงงำนตำม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545
4.7 ยกระดับทักษะฝีมือแรงงำนให้มีศกั ยภำพและผลิตภำพเพื่อ
กำรแข่งขัน
4.8 พัฒนำศักยภำพแรงงำนเพื่อรองรับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงตำม
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน
4.9 พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

เป้ำหมำย
ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
รอบ 8 เดือน
ทั้งปี
550 คน
589 คน
550 คน

589 คน

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

111,961 คน
965 คน
110,996 คน
9,462 คน

3,000 คน

2,771 คน

20 คน

- คน

4,000 คน
77 แห่ง

6,691 คน
- แห่ง

3,471,681 คน

2,463,543 คน

1,413 คน
1,400 คน
36,910 คน
20 สำขำ
70 หลักสูตร
3,417,708 คน

7,005 คน
1,847 คน
32,967 คน
16 สำขำ
56 หลักสูตร
2,409,709 คน

200 แห่ง

260 แห่ง

14,250 คน

12,015 คน

79 แห่ง

79 แห่ง
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กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
กำรดำเนินงำน

1 ต.ค. 57 – 31 พ.ค. 58

โครงกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลป้องกันและลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ
- เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลป้องกันและลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพิ่มประสิทธิภำพของแรงงำนรองรับประชำคมอำเซียน
1. พัฒนำฝีมือและศักยภำพกลุ่มเครือข่ำยแรงงำนนำนำชำติ
2. เพิ่มขีดควำมสำมำรถของแรงงำนรองรับประชำคมอำเซียน

589 คน

965 คน
110,996 คน
19,380 คน
5,368 คน
19,490 คน
14,841 คน

2.1 พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนภำษำให้แก่แรงงำนไทยเพื่อรองรับประชำคมอำเซียน
2.2 พัฒนำฝีมอื แรงงำนส่งเสริมศักยภำพอุตสำหกรรมยำนยนต์และชิน้ ส่วน
2.3 พัฒนำศักยภำพแรงงำนไทยเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถของภำคบริกำรและกำรท่องเที่ยว
2.4 เพิ่มศักยภำพแรงงำนไทยขับเคลือ่ นกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรมในกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน
2.5 พัฒนำฝีมือแรงงำนรองรับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน คมนำคมและกำรขนส่ง
13,030 คน
2.6 ฝึกอบรมฝีมือแรงงำนรองรับกำรพัฒนำพื้นทีเ่ ศรษฐกิจชำยแดน
32,420 คน
2.7 ฝึกอบรมผู้ประกอบอำหำรรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
5,469 คน
2.8 พัฒนำศักยภำพแรงงำนด้ำนเทคโนโลยีเพื่อรองรับควำมต้องกำรในเขตอุตสำหกรรม
998 คน
โครงกำร : ฝึกอบรมฝีมือแรงงำนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
1. ฝึกอบรมฝีมือแรงงำนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
2,771 คน
2. ฝึกอบรมคนพิกำรร่วมกับมูลนิธขิ ำเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
- คน
3. ฝึกอำชีพแรงงำนกลุม่ เฉพำะ
6,691 คน
4. จัดตัง้ ศูนย์ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในสถำนประกอบกิจกำรเทิดไท้พระบิดำ
- คน
แห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย
พัฒนำศักยภำพฝีมือแรงงำนทั้งระบบให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรประกอบอำชีพ
1. พัฒนำฝีมือเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรประกอบอำชีพ
7,005 คน
2. พัฒนำ/ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระ
1,847 คน
3. ทดสอบมำตรฐำนฝีมอื แรงงำน
32,967 คน
16 สำขำ
4. จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนำ/ส่งเสริมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
56 หลักสูตร
5. พัฒนำระบบกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน
2,409,709 คน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนประกอบกิจกำรดำเนินกำรฝึกอบรมฝีมอื แรงงำนฯ
260 แห่ง
7. ยกระดับทักษะฝีมือแรงงำนให้มศี ักยภำพและผลิตภำพเพื่อกำรแข่งขัน
12,015 คน
8. พัฒนำศักยภำพแรงงำนเพื่อรองรับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงมำตรฐำนฝีมอื แรงงำน
79 แห่ง
9. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
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กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
ผลกำรดำเนินงำนรำยผลผลิต/โครงกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
รอบ 8 เดือน (1 ตุลำคม 2557 – 31 พฤษภำคม 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม

1. โครงกำร : แรงงำนสมำนฉันท์ สร้ำงสรรค์เศรษฐกิจไทย
- ส่งเสริมสนับสนุนให้แรงงำนมีควำมปรองดองสมำนฉันท์
2. โครงกำร : เสริมสร้ำงธรรมำภิบำล ป้องกันและลดควำมเสี่ยงใน
กำรเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เสริมสร้ำงธรรมำภิบำล ป้องกันและลดควำมเสี่ยงในกำรเกิด
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. โครงกำร: ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนแรงงำนอย่ำงเป็น
มำตรฐำนรองรับกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนเสรีอำเซียน
3.1 กำกับดูแลสถำนประกอบกิจกำรให้ปฏิบตั ติ ่อแรงงำน
โยกย้ำยถิน่ ฐำนตำมมำตรฐำนแรงงำน
3.2 ส่งเสริมสิทธิดำ้ นแรงงำนแก่แรงงำนโยกย้ำยถิ่นฐำน
4. ผลผลิต : แรงงำนได้รบั สิทธิประโยชน์ตำมกฎหมำยแรงงำน
4.1 กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงำนมีควำมรู้ และได้รับกำร
คุ้มครองตำมกฎหมำยคุม้ ครองแรงงำน
4.2 กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงำนมีควำมปลอดภัยและ
สุขภำพอนำมัยที่ดีในกำรทำงำน
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงำนได้รับควำมเป็นธรรมและ
เกิดควำมสมำนฉันท์ในวงกำรแรงงำนในกำรทำงำน
4.4 กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้สถำนประกอบกิจกำรจัด
สวัสดิกำรนอกเหนือกฎหมำย
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลำกรของกรมและประชำชนเข้ำใช้
บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกรม
5. ผลผลิต : สถำนประกอบกิจกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับ
มำตรฐำนแรงงำนไทย ควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้ำนแรงงำน
5.1 จำนวนสถำนประกอบกิจกำรที่เข้ำรับกำรพัฒนำศักยภำพ
ตำมข้อกำหนดมำตรฐำนด้ำนแรงงำน
5.2 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ส่งเสริม สนับสนุนและติดตำมให้
สถำนประกอบกิจกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดมำตรฐำนด้ำนแรงงำน

เป้ำหมำย
กำรดำเนินงำน
ทั้งปี
5,200 คน

ผลกำรดำเนินงำน
รอบ 8 เดือน
5,520 คน

5,200 คน
1,500 คน

5,520 คน
1,564 คน

1,500 คน

1,564 คน

10,250 คน

11,011 คน

700 แห่ง

711 แห่ง

10,250 คน
2,800,000 คน
1,700,000 คน

11,011 คน
2,586,984 คน
1,313,658 คน

600,000 คน

702,504 คน

500,000 คน

570,822 คน

11,000 แห่ง

9,192 แห่ง

300,000 ครั้ง

258,503 ครัง้

700 แห่ง

863 แห่ง

5,200 แห่ง

5,437 แห่ง
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กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
ผลกำรดำเนินงำนรำยผลผลิต/โครงกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
รอบ 8 เดือน (1 ตุลำคม 2557 – 31 พฤษภำคม 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม
6. โครงกำร : ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน
และกำรใช้แรงงำนเด็กในรูปแบบที่เลวร้ำย
- ส่งเสริม พัฒนำ และกำกับดูแลให้แรงงำนที่เป็นกลุม่ เสี่ยงได้รบั
กำรคุม้ ครองตำมกฏหมำย
7. โครงกำร : ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรด้ำนยำเสพติดในสถำน
ประกอบกิจกำร
7.1 จำนวนแรงงำนทีไ่ ด้รบั ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด
7.2 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด
8. โครงกำร : ศึกษำวิจัยเพื่อกำรคุ้มครองแรงงำน
- ศึกษำวิจัยกำรกำหนดอัตรำค่ำตอบแทนของผู้รับงำนไปทำที่บ้ำนใน
ประเทศไทย * (เริ่มดำเนินกำรเดือน ก.พ. 58 เสร็จสิ้นเดือน ส.ค. 58)

เป้ำหมำย
กำรดำเนินงำน
ทั้งปี
50,500 คน

ผลกำรดำเนินงำน
รอบ 8 เดือน
60,438 คน

50,500 คน

60,438 คน

1,200,000 คน

1,594,112 คน

20,000 แห่ง

19,233 แห่ง

1 เรื่อง

ร้อยละ 87.50

1 เรื่อง

ร้อยละ 87.50*
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กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
กำรดำเนินงำน

1 ต.ค. 57 – 31 พ.ค. 58

โครงกำรแรงงำนสมำนฉันท์ สร้ำงเศรษฐกิจไทย
5,520 คน
-ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงำนมีควำมปรองดองสมำนฉันท์
โครงกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลป้องกันและลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ
1,564 คน
- เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลป้องกันและลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงกำรเสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนแรงงำนอย่ำงเป็นมำตรฐำนรองรับกำรเคลื่อนย้ำย
แรงงำนเสรีอำเซียน
1. กำกับดูแลสถำนประกอบกิจกำรให้ปฏิบตั ิต่อแรงงำนโยกย้ำยถิ่นฐำนตำมมำตรฐำน
711 แห่ง
แรงงำน
11,011 คน
2. ส่งเสริมสิทธิด้ำนแรงงำนแก่แรงงำนโยกย้ำยถิน่ ฐำน
แรงงำนได้รับสิทธิประโยชน์ตำมกฎหมำยแรงงำน
1. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงำนมีควำมรู้ และได้รบั กำรคุ้มครองตำม
1,313,658 คน
กฎหมำยคุ้มครองแรงงำน
2. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงำนมีควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัยทีด่ ี
702,504 คน
ในกำรทำงำน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงำนได้รับควำมเป็นธรรมและเกิดควำมสมำนฉันท์ใน
570,822 คน
วงกำรแรงงำน
4. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้สถำนประกอบกิจกำรจัดสวัสดิกำรนอกเหนือกฎหมำย
9,192 แห่ง
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลำกรของกรมและประชำชนเข้ำใช้บริกำรระบบเทคโนโลยี
258,503 ครัง้
สำรสนเทศของกรม
แรงงำนได้รับกำรตรวจคุ้มครองตำมกฎหมำย ประกอบด้วย
- กำรคุ้มครองแรงงำนในระบบ
25,634 แห่ง
 ตรวจคุ้มครองแรงงำนในสถำนประกอบกิจกำร
1,028,740 คน
 ลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจคุ้มครองแรงงำนในสถำนประกอบกิจกำร
24,952 แห่ง
 สถำนประกอบกิจกำรที่ปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน
1,009,839 คน
 ลูกจ้ำงในสถำนประกอบกิจกำรที่ปฏิบัตถิ ูกต้องตำมกฎหมำยฯ
- กำรคุ้มครองแรงงำนนอกระบบ 2 กรณี
(1) ผู้รับงำนไปทำที่บ้ำน
266 คน
 นำยจ้ำง/ผู้วำ่ จ้ำงที่ผำ่ นกำรตรวจคุ้มครองแรงงำน
3,316 คน
 ลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจคุ้มครองแรงงำน (กรณีรับงำนไปทำที่บ้ำน)
3,313 คน
 ลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรคุ้มครองแรงงำนและได้รับกำรปฏิบตั ิถูกต้อง
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กำรดำเนินงำน
(2) แรงงำนภำคเกษตรกรรม
 นำยจ้ำง/สถำนประกอบกิจกำรที่ได้รบั กำรตรวจคุ้มครอง
 ลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจคุ้มครองแรงงำน
 ลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรคุ้มครองแรงงำนและได้รับกำรปฏิบตั ิถูกต้อง
- ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
 ตรวจควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกิจกำร
 ลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกิจกำร
 สถำนประกอบกิจกำรที่ปฏิบัติถกู ต้องด้ำนควำมปลอดภัยฯ
 ลูกจ้ำงในสถำนประกอบกิจกำรที่ปฏิบัติถูกต้องด้ำนควำมปลอดภัยฯ
- ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้ง
(1) กรณีข้อพิพำทแรงงำน
 สถำนประกอบกิจกำรที่เกิดข้อพิพำทแรงงำน
 ลูกจ้ำงที่เกี่ยวข้อง
 ข้อพิพำทแรงงำนที่ยุติ
 ลูกจ้ำงที่เกี่ยวข้องกับสถำนประกอบกิจกำรที่เกิดข้อพิพำทแรงงำนยุติ
(2) กรณีข้อขัดแย้ง
 สถำนประกอบกิจกำรที่เกิดข้อขัดแย้ง
 ลูกจ้ำงที่เกี่ยวข้อง
 สถำนประกอบกิจกำรที่ข้อขัดแย้งยุติ
 ลูกจ้ำงที่เกี่ยวข้องกับสถำนประกอบกิจกำรทีเ่ กิดข้อขัดแย้งยุติ
(3) วินิจฉัยและยุติคำร้อง
 คำร้องที่วนิ ิจฉัยแล้วมีสิทธิได้รับเงิน
 ลูกจ้ำงที่เกี่ยวข้องกับคำร้อง
 ลูกจ้ำงได้รบั เงินสิทธิประโยชน์เป็นเงิน
1.กำรตรวจคุ้มครองแรงงำนสตรี

1 ต.ค. 57 – 31 พ.ค. 58
1,670 แห่ง
15,723 คน
14,594 คน
11,133 แห่ง
665,638 คน
10,596 แห่ง
620,516 คน

89 แห่ง
74,453 คน
81 แห่ง
67,769 คน
82 แห่ง
64,623 คน
77 แห่ง
61,894 คน
3,615 รำย
9,799 คน
128.09 ล้ำนบำท

 ตรวจคุ้มครองแรงงำนสตรีในสถำนประกอบกิจกำร
 ลูกจ้ำงที่เป็นแรงงำนสตรีที่ผำ่ นกำรตรวจและได้รับกำรปฏิบัติถกู ต้อง
2.กำรตรวจคุ้มครองแรงงำนเด็ก

507,915 คน/23,215 แห่ง
492,679 คน/22,533 แห่ง

 ตรวจคุ้มครองแรงงำนเด็กในสถำนประกอบกิจกำร
 ลูกจ้ำงทีเ่ ป็นแรงงำนเด็กที่ผำ่ นกำรตรวจและได้รับกำรปฏิบัติถกู ต้อง

899 คน/269 แห่ง
757 คน/262 แห่ง

20
กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
กำรดำเนินงำน

1 ต.ค. 57 – 31 พ.ค. 58

สถำนประกอบกิจกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำนแรงงำนไทย ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ด้ำนแรงงำน
1. จำนวนสถำนประกอบกิจกำรทีเ่ ข้ำรับกำรพัฒนำศักยภำพตำมข้อกำหนด
863 แห่ง
มำตรฐำนแรงงำนไทย
2. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ส่งเสริม สนับสนุนและติดตำมให้สถำนประกอบกิจกำร
5,437 แห่ง
ปฏิบัติตำมข้อกำหนดมำตรฐำนด้ำนแรงงำน
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ดำ้ นแรงงำนและกำรใช้แรงงำนเด็กในรูปแบบที่เลวร้ำย
- ส่งเสริม พัฒนำและกำกับดูแลให้แรงงำนที่เป็นกลุ่มเสีย่ งได้รับกำรคุ้มครอง
60,438 คน
ตำมกฎหมำย
โครงกำรส่งเสริมระบบกำรจัดกำรด้ำนยำเสพติดในสถำนประกอบกิจกำร
1. จำนวนแรงงำนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
1,594,112 คน
ยำเสพติด
19,233 แห่ง
2. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
โครงกำรศึกษำวิจัยเพื่อกำรคุ้มครองแรงงำน
- ศึกษำวิจัยกำรกำหนดอัตรำค่ำตอบแทนของผู้รับงำนไปทำที่บ้ำนในประเทศไทย
ร้อยละ 87.50
* (เริ่มดำเนินกำรเดือน ก.พ. 58 เสร็จสิ้นเดือน ส.ค. 58)
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สำนักงำนประกันสังคม
ผลกำรดำเนินงำนรำยผลผลิต/โครงกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
รอบ 8 เดือน (1 ตุลำคม 2557 – 31 พฤษภำคม 2558)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. ผลผลิต : ผู้ประกันตนได้รบั ควำมคุ้มครองด้ำนกำรรักษำพยำบำลจำก
ระบบประกันสังคม
- จัดบริกำรกำรรักษำพยำบำลที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
สำหรับผู้ประกันตน
2. ผลผลิต : ลูกจ้ำง ผู้ประกันตนได้รับควำมคุ้มครองจำก
กำรประกันสังคม
2.1 ขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้ำหมำย
- จำนวนผูป้ ระกันตน
- จำนวนสถำนประกอบกิจกำร
- จำนวนลูกจ้ำง
- จำนวนนำยจ้ำง
2.2 จัดเก็บเงินสมทบ
- ร้อยละของจำนวนรำยกำรส่งเงินสมทบผ่ำนธนำคำรไปรษณีย์
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
2.3 จัดบริกำรสิทธิประโยชน์
- จำนวนกำรรับเงินทดแทน
- จำนวนกำรรับประโยชน์ทดแทน
3. ผลผลิต : แรงงำนนอกระบบได้รับควำมคุ้มครองจำกกำรประกันสังคม
3.1 ขึ้นทะเบียนแรงงำนนอกระบบเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40
3.2 จัดเก็บเงินสมทบผูป้ ระกันตนตำมมำตรำ 40
3.3 จัดบริกำรสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40

เป้ำหมำย
กำรดำเนินงำน
ทั้งปี
11,570,000 คน

ผลกำรดำเนินงำน
รอบ 8 เดือน
11,575,575 คน
11,575,575 คน

11,230,000 คน

12,214,737 คน

11,230,000 คน
420,000 แห่ง
9,220,000 คน
350,000 รำย

12,214,737 คน
424,712 แห่ง
9,170,420 คน
354,903 รำย

ร้อยละ 52.00

-

128,000 รำย
35,940,000 รำย
2,150,000 คน

63,428 รำย
19,411,934 รำย
2,552,614 คน

2,150,000 คน
ร้อยละ 50
57,900 รำย

2,552,614 คน
ร้อยละ 55.50
44,689 รำย
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กำรดำเนินงำน

1 ต.ค. 57 – 31 พ.ค. 58

1. ผู้ประกันตนได้รับควำมคุ้มครองด้ำนกำรรักษำพยำบำลจำกระบบประกันสังคม
- จัดบริกำรกำรรักษำพยำบำลที่มีคณ
ุ ภำพและได้มำตรฐำนสำหรับผู้ประกันตน
2. ลูกจ้ำง ผู้ประกันตนได้รบั ควำมคุ้มครองจำกกำรประกันสังคม
- ผู้ประกันตนได้รบั ควำมคุม้ ครองด้ำนกำรรักษำพยำบำลโดยกำรจัดบริกำร
รักษำพยำบำลทีม่ ีคุณภำพและได้มำตรฐำน
2.1 กำรขึ้นทะเบียนกลุม่ เป้ำหมำย
 ผู้ประกันตนทีข่ ึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
 สถำนประกอบกำรทีข่ ึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
 ลูกจ้ำงขึน้ ทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
 นำยจ้ำงขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
2.2 กำรจัดเก็บเงินสงเครำะห์
 ร้อยละของจำนวนรำยกำรส่งเงินสมทบผ่ำนธนำคำร ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ

2.3 จัดบริกำรสิทธิประโยชน์
 จำนวนกำรรับเงินทดแทน
 จำนวนกำรรับประโยชน์ทดแทน
3. แรงงำนนอกระบบได้รับควำมคุ้มครองจำกกำรประกันสังคม
- ขึน้ ทะเบียนกลุ่มแรงงำนนอกระบบเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40
 ทำงเลือกที่ 1 จ่ำยเงินสมทบ 100 บำท/เดือน

(จ่ำยเอง 70 บำท รัฐสนับสนุน 30 บำท)
 ทำงเลือกที่ 2 จ่ำยเงินสมทบ 150 บำท/เดือน
(จ่ำยเอง 100 บำท รัฐสนับสนุน 50 บำท)
 ทำงเลือกที่ 3 จ่ำยเงินสมทบ 200 บำท/เดือน
(จ่ำยเอง 100 บำท รัฐสนับสนุน 100 บำท)
 ทำงเลือกที่ 4 จ่ำยเงินสมทบ 300 บำท/เดือน
(จ่ำยเอง 170 บำท รัฐสนับสนุน 130บำท)
 ทำงเลือกที่ 5 จ่ำยเงินสมทบ 350 บำท/เดือน
(จ่ำยเอง 200 บำท รัฐสนับสนุน 150 บำท)

11,575,575 คน
12,214,737 คน

12,214,737 คน
424,712 แห่ง
9,170,420 คน
354,903 รำย
63,428 รำย
19,411,934 รำย
2,552,614 คน
8,425 คน
1,461,970 คน
353,266 คน
669 คน
728,284 คน
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สำนักงำนประกันสังคม
1 ต.ค. 57 – 31 พ.ค. 58
1. กองทุนประกันสังคม
 สถำนประกอบกิจกำรที่มีลกู จ้ำงตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
 สถำนะเงินกองทุน
- กรณีไม่รวมภำระผูกพันกรณีชรำภำพ

424,712 แห่ง
900,878.96 ล้ำนบำท
499,561.04 ล้ำนบำท

 ประโยชน์ทดแทน รวม 7 กรณี
- เงินประโยชน์ทดแทน
- กำรใช้บริกำร

91,474.81 ล้ำนบำท
27,264,274 รำย

1) กรณีเจ็บป่วย ตำย ทุพพลภำพ และคลอดบุตร
- เงินประโยชน์ทดแทน
- กำรใช้บริกำร

58,560.77 ล้ำนบำท
17,885,668 รำย

2) กรณีสงเครำะห์บุตรและชรำภำพ
- เงินประโยชน์ทดแทน
- กำรใช้บริกำร

24,415.95 ล้ำนบำท
9,265,856 รำย

3) กรณีว่ำงงำน
- เงินประโยชน์ทดแทน
- กำรใช้บริกำร

8,498.09 ล้ำนบำท
112,750 รำย

2. กองทุนเงินทดแทน (กรณีประสบอันตรำยเนื่องจำกกำรทำงำน)
 สถำนะเงินกองทุน

47,944 ล้ำนบำท

 ลูกจ้ำงที่ขนึ้ ทะเบียนกองทุน

9,170,420 คน

 นำยจ้ำงทีข่ ึ้นทะเบียนกองทุน

354,903 รำย

 จำนวนกำรรับเงินประโยชน์ทดแทน
 จำนวนลูกจ้ำงผู้ประกันตนทีไ่ ด้รบั เงินทดแทน (กรณีประสบอันตรำยเนื่องจำก
กำรทำงำน)

63,428 รำย
37,957 รำย
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ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนในกำกับดูแลของกระทรวงแรงงำน
กรมกำรจัดหำงำน
1 ต.ค. 57 – 31 พ.ค. 58
1. กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหำงำนไปทำงำนในต่ำงประเทศ (คงเหลือ)
793.642 ล้ำนบำท
- จำนวนคนหำงำนที่ได้รบั เงินสงเครำะห์จำกกองทุน
305 คน
- ค่ำใช้จ่ำย
1.347 ล้ำนบำท
2. เงินกองทุนเพื่อผูร้ ับงำนไปทำที่บ้ำน (คงเหลือ)
9.048 ล้ำนบำท
- อนุมตั ิเงินกู้
222 กลุม่
- จำนวนเงินที่อนุมตั ิ
17.771 ล้ำนบำท
3. กองทุนเพื่อกำรส่งคนต่ำงด้ำวกลับออกไปนอกรำชอำณำจักร (ได้รับจัดสรรตัวเลข
800 ล้ำนบำท
จำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ปี 2558 โดยกองทุนฯ ต้องเรียกเก็บเงินจำก
แรงงำนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ (พม่ำ ลำว กัมพูชำ) ทีข่ ึ้นทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำย
นำเงินสมทบเข้ำกองทุน)
- จัดสรรเงินสนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวตำม
916.635 ล้ำนบำท
พ.ร.บ. กำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2551 จำนวน 10 หน่วยงำน ได้แก่ 1. กรมกำรจัดหำงำน
2. กรมกำรปกครอง 3. สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ 4. กทม. 5. กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
6. สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง 7. กรมประชำสัมพันธ์ 8. กองทัพเรือ 9. กองทัพบก และ
10. กอ.รมน.
หมำยเหตุ : จัดสรรเงินกองทุนและเงินคงเหลือจำกปีงบประมำณ 2557 ให้กับทั้ง 10
หน่วยงำนดังกล่ำวด้วย

- จำนวนเงิน (คงเหลือ) จำกกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนฯ
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
 กองทุนพัฒนำฝีมือแรงงำน (คงเหลือ ณ เดือนมีนำคม 2558)
- รับชำระหนี้
- รับเงินสมทบ
กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
1. กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงำน (คงเหลือ ณ เดือนพฤษภำคม 2558)
 สหกรณ์ที่ได้รับอนุมัตเิ งินกู้
- เงินทีอ่ นุมตั ิให้สหกรณ์กู้
 ลูกจ้ำงทีเ่ ป็นสมำชิกสหกรณ์ที่ได้รับอนุมัตเิ งินกู้
2. กองทุนสงเครำะห์ลกู จ้ำง (คงเหลือ)
 รับเงินค่ำปรับตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน
 รับเงินสงเครำะห์ลกู จ้ำง
- ยอดเงินสงเครำะห์ที่จำ่ ย

227.826 ล้ำนบำท
1 ต.ค. 57 – 31 พ.ค. 58
803.82 ล้ำนบำท
15.16 ล้ำนบำท
35.17 ล้ำนบำท
1 ต.ค. 57 – 31 พ.ค. 58
241.94 ล้ำนบำท
- แห่ง
- ล้ำนบำท
- คน
194.62 ล้ำนบำท
3.69 ล้ำนบำท
1,357 รำย
21.97 ล้ำนบำท
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กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
3.กองทุนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
- รับเงินรำยได้ตำมมำตรำ 45 แห่ง พ.ร.บ.ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ.2554
- จ่ำยเงินตำมมำตรำ 46 แห่ง พ.ร.บ.ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554
- ลูกจ้ำงที่เกี่ยวข้อง

1 ต.ค. 57 – 31 พ.ค. 58
212.528 ล้ำนบำท
93.778 ล้ำนบำท
3.191 ล้ำนบำท
322 คน
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ข้อมูลกำรทำงำนของประชำกรประจำเดือน พฤษภำคม 2558
ผู้มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป
55.19 ล้ำนคน
ล้ำนคน
ผู้อยู่ในกำลังแรงงำน
(ผู้ที่พร้อมทำงำน)
38.27 ล้ำนคน (ร้อยละ 69.3)

ผู้มีงำนทำ
37.57 ล้ำนคน (ร้อยละ 98.2)

ผู้อยู่นอกกำลังแรงงำน
(ผู้ที่ไม่พร้อมทำงำน)
16.92 ล้ำนคน (ร้อยละ30.07)
ในภำคเกษตรกรรม
11.43 ล้ำนคน (ร้อยละ 30.4)
นอกภำคเกษตรกรรม
26.14 ล้ำนคน (ร้อยละ 69.6)

นำยจ้ำง
2.9 ล้ำนคน

ก่อสร้ำง
2.47 ล้ำนคน
ขำยส่ง ขำยปลีก ซ่อมยำนยนต์
6.35 ล้ำนคน

ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร
2.61 ล้ำนคน
กิจกรรมกำรเงินและกำรประกันภัย
0.58 ล้ำนคน

ลูกจ้ำงเอกชน
38.9 ล้ำนคน

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์
0.23 ล้ำนคน

ทำงำนส่วนตัว
32.0 ล้ำนคน

กำรรวมกลุ่ม
0.2 ล้ำนคน

กำรผลิต
6.44 ล้ำนคน

กำรขนส่งและสถำนที่เก็บสินค้ำ
1.15 ล้ำนคน

ลูกจ้ำงรัฐบำล
9.6 ล้ำนคน

ทำงำนให้ครอบครัว
16.4 ล้ำนคน

)

บริหำรรำชกำร ป้องกันประเทศและ
กำรประกันสังคมภำคบังคับ
1.64 ล้ำนคน

ผู้รอฤดูกำล
0.35 ล้ำนคน (ร้อยละ 0.91)

กำรรวมกลุ่ม
ผู้ว่ำล้งงำน
0.13
ำนคน

0.35 ล้ำนคน (ร้อยละ 0.91)

กำรศึกษำ
0.42 ล้ำนคน
ด้ำนสุขภำพและสังคมสงเครำะห์
0.65 ล้ำนคน
กิจกรรมบริกำรด้ำนอื่น ๆ
0.86 แสนคน
อื่น ๆ
1.96 ล้ำนคน

ที่มำ : สำนักงำนสถิติแห่งชำติ : ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนำยน 2558
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แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนผู้มีงำนทำจำแนกตำมอุตสำหกรรมทีส่ ำคัญ
เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2558 กับเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2557
(ล้ำนคน)
15
10

5
0

หน่วย : ล้ำนคน

ประเภทอุตสำหกรรม
อื่น ๆ
บริกำรด้ำนอื่น ๆ
สุขภำพและสังคมสงเครำะห์
ด้ำนกำรศึกษำ
บริหำรรำชกำร และประกันสังคม
อสังหำริมทรัพย์
กำรเงินและประกันภัย
ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร
ขนส่งและสถำนที่เก็บสินค้ำ
กำรขำยปลีก-ส่ง และซ่อมรถฯ
ก่อสร้ำง
กำรผลิต
เกษตรกรรม ป่ำไม้ ประมง

ปี 2557
1.87
0.68
0.75
1.1
1.63
0.16
0.52
2.62
1.11
6.25
2.28
6.49
12.3

ปี 2558
1.96
0.86
0.65
1.2
1.64
0.23
0.58
2.61
1.15
6.35
2.47
6.44
11.43

หมำยเหตุ อื่นๆ หมำยถึง ทำเหมืองแร่ เหมืองหิน ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ำ และระบบปรับอำกำศ กำรจัดกำรและกำรบำบัดน้ำเสีย ของเสีย สิ่งปฏิกูล ข้อมูล
ข่ำวสำรและกำรสื่อสำรกิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์ และเทคนิค กิจกรรมกำรบริหำรและกำรบริกำรสนับสนุน ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร
กิจกรรมกำรจ้ำงงำนในครัวเรือนส่วนบุคคล และกิจกรรมขององค์กำรระหว่ำงประเทศ

จำกกำรส ำรวจของส ำนั กงำนสถิติแห่ งชำติเดือนพฤษภำคม 2558 เมื่อเปรียบเที ยบกับจำนวนผู้ มีงำนท ำ
ในช่วงเวลำเดียวกันกับปี 2557 พบว่ำผู้มีงำนทำปี 2558 จำนวน 37.57 ล้ำนคน ปี 2557 จำนวน 37.76 ล้ำนคน ลดลง
190,000 คน โดยในภำคเกษตรกรรม จำนวนผู้ทำงำนปี 2558 จำนวน 11.43 ล้ำนคน ปี 2557 จำนวน 12.30 ล้ำนคน
ลดลง 870,000 คน นอกภำคเกษตรกรรม จำนวนผู้ทำงำนปี 2558 จำนวน 26.14 ล้ำนคน ปี 2557 จำนวน 25.46 ล้ำนคน
เพิ่มขึ้น 680,000 คน ซึ่งจำนวนผู้ทำงำนนอกภำคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นมำกที่สุด ได้แก่ อันดับแรก สำขำก่อสร้ำง จำนวน
190,000 คน อันดับที่สอง กำรขำยปลีก-ส่ง และซ่อมรถฯ/ กำรศึกษำ จำนวน 100,000 คน อันดับสำม บริกำรด้ำนอื่นๆ
จำนวน 90,000 คน
ที่มำ : สำนักงำนสถิติแห่งชำติ : ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนำยน 2558
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กรำฟแสดงกำรเปรียบเทียบรำยได้ส่งกลับ
ผ่ำนธนำคำรแห่งประเทศไทยปี 2558 กับ ปี 2557

เมื่อเปรียบเทียบรำยได้ส่งกลับของแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ ปี 2558 กับปี 2557 พบว่ำรำยได้ส่งกลับ
เดือนเมษำยน 2558 (6,168 ล้ำนบำท) ต่ำกว่ำเดือนเมษำยน 2557 (7,111 ล้ำนบำท) จำนวน 943 ล้ำนบำท
ที่มำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2558)
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รำยชื่อผู้บริหำร
ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมำยเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทำงำน

พลเอก สุรศักดิ์ กำญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน

-

0 2246 1881

พลเอก กิตติ ปทุมมำศ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง

08 6993 7898

0 2248 2572

ดร.นพดล กรรณิกำ

ที่ปรึกษำรัฐมนตรี

08 7335 5599

0 2232 1044

พลโท อรรถนพ ศิริศักดิ์

เลขำนุกำรรัฐมนตรี

08 1735 9144

0 2643 4368

นำยนคร ศิลปอำชำ

ปลัดกระทรวง

08 1174 7676

0 2232 1081-4

นำงสำวพรรณี ศรียุทธศักดิ์

รองปลัดกระทรวง

08 9890 7746

0 2245 8193

นำยอำรักษ์ พรหมณี

รองปลัดกระทรวง

08 5660 9916

0 2245 2555

นำยวินัย ลู่วโิ รจน์

รองปลัดกระทรวง

08 1375 3471

0 2643 4467

นำยประวิทย์ เคียงผล

ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง

08 1805 7394

0 2232 1116-7

นำยวิษณุ ปำณวร

ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง

08 5483 8607

0 2232 1126-7

นำยกรีฑำ สพโชค

ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง

08 4438 7133

0 2232 1133-4

นำยสุรเดช วลีอิทธิกลุ

ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง

08 1807 8016

0 2232 1118-9

นำยธนิช นุ่มน้อย

ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง

08 1805 8261

0 2232 1121

นำยสุวิทย์ สุมำลำ

ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง

08 1831 5724

0 2232 1057

นำงกำญจนำ เทวะศิลชัยกุล ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง

08 9891 9677

0 2246 2015

นำยสมเกียรติ บุญทอง

ทีป่ รึกษำกฎหมำย

08 1996 0712

0 2232 1071

นำยบุญเลิศ ธีระตระกูล

ที่ปรึกษำวิชำกำรแรงงำน

08 8244 4545

0 2232 1327

นำยสุเมธ มโหสถ

อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน

08 1926 8383

0-2248-6866

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
นำยพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ

อธิบดีกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน

08 1174 9494

0-2247-6600

อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

08 4700 9972

0-2245-7787

นำงปรำณิน มุตตำหำรัช

เลขำธิกำรสำนักงำนประกันสังคม

09 8269 9933

0-2525-2814
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โครงสร้างกระทรวงแรงงาน
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แผนที่ตั้งกระทรวงแรงงาน

