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ลำดับ ประเด็นหัวเรื่อง เน้ือหาที่นำเสนอ แหล่งข้อมูล 
1 กำลังแรงงาน/ 

การมีงานทำ/ 
การว่างงาน 

1.1 โครงสร้างประชากร สนง.สถิติ
จังหวัด 1.2 ผู้มีงานทำ 

     1) จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามเพศ 
     2) จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามช่วงอายุ 
     3) จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษา 
     4) จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ 
     5) จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
     6) จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน 
1.3 ผู้ว่างงาน 
     1) จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามเพศ 
     2) จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามช่วงอายุ 
     3) จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามระดับการศึกษา 
1.4 แรงงานนอกระบบ 
     1) จำนวนแรงงานนอกระบบ จำแนกตามเพศ 
     2) จำนวนแรงงานนอกระบบ จำแนกตามช่วงอายุ 
     3) จำนวนแรงงานนอกระบบ จำแนกตามระดับการศึกษา 
     4) จำนวนแรงงานนอกระบบ จำแนกตามอาชีพ 

2 การส่งเสริม 
การมีงานทำ 

2.1 การจัดหางานในประเทศ สนง. 
จัดหางาน
จังหวัด 

     1) ตำแหน่งว่างงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจงุาน จำแนกตามเพศ 
     2) ตำแหน่งว่างงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจงุาน จำแนกตามช่วงอายุ 
     3) ตำแหน่งว่างงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจงุาน จำแนกตามระดับการศึกษา 
     4) ตำแหน่งว่างงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจงุาน จำแนกตามอาชีพ 
     5) ตำแหน่งว่างงาน และการบรรจุงาน จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
2.2 แรงงานต่างด้าว 
     2.2.1 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานตาม พรก.การบริหารจัดการการทำงาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
             1) จำนวนแรงงานต่างด้าว จำแนกตามลักษณะการเข้าเมืองและประเภท
คนต่างด้าว 
             2) จำนวนแรงงานต่างด้าว จำแนกตามสัญชาติ 
             3) จำนวนแรงงานต่างด้าว จำแนกตามอาชีพ 
     2.2.2 จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ย่ืนขอจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(OSS) จำแนกตามสัญชาติ 
2.3 แรงงานไทยในต่างประเทศ 
     2.3.1 การแจ้งความประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศผ่านสำนักงานจัดหา
งานจังหวัด 
             1) จำแนกตามเพศ 
             2) จำแนกตามระดับการศึกษา 
     2.3.2 แรงงานไทยที่ได้รับอนุมัติไปทำงานต่างประเทศ 
             1) จำแนกตามวิธีการเดินทาง 
             2) จำแนกตามภูมิภาคที่ไปทำงาน 

3 การพัฒนา 
ศักยภาพแรงงาน 

3.1 การฝึกเตรียมเข้าทำงาน จำแนกตามกลุ่มอาชีพ 
3.2 การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จำแนกตามกลุ่มอาชีพ 



ลำดับ ประเด็นหัวเรื่อง เน้ือหาที่นำเสนอ แหล่งข้อมูล 
3.3 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำแนกตามกลุ่มอาชีพ สถาบัน/ศูนย์

พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด 

4 การคุ้มครอง 
แรงงานและ 
สวัสดิการ 

4.1 การตรวจแรงงาน สนง.
สวัสดิการ

และคุ้มครอง
แรงงาน
จังหวัด 

     1) จำแนกตามขนาดสถานประกอบการ ผลการตรวจ (ปฏิบัติถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง) 
และการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ 
     2) จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ผลการตรวจ (ปฏิบัติถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง) 
และการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ 
     3) จำแนกตามเรื่องที่สถานประกอบการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
4.2 การตรวจความปลอดภัยในการทำงาน 
     1) จำแนกตามขนาดสถานประกอบการ ผลการตรวจ (ปฏิบัติถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง) 
และการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ 
     2) จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ผลการตรวจ (ปฏิบัติถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง) 
และการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ 
     3) จำแนกตามเรื่องที่สถานประกอบการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
4.3 การแรงงานสัมพันธ์ 
     1) จำนวนองค์การนายจ้าง 
     2) จำนวนองค์การลูกจ้าง 
     3) การแจ้งและยุติข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้ง 
4.4 สวัสดิการแรงงาน 
4.5 การเลิกจ้าง 
     1) จำนวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการ และลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จำแนกตาม
ขนาดสถานประกอบการ 
     2) จำนวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการ และลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จำแนกตาม
ประเภทกิจการ 
4.6 การประสบอันตราย/เจ็บป่วยในการทำงาน  
(กองทุนเงินทดแทน) 
     1) จำนวนผู้ประสบอันตราย/เจ็บป่วยในการทำงาน จำแนกตามขนาดสถาน
ประกอบการและสาเหตุการประสบอันตราย 
     2) จำนวนผู้ประสบอันตราย/เจ็บป่วยในการทำงาน จำแนกตามสาเหตุและความ
ร้ายแรงการประสบอันตราย 

5 การประกันสังคม การประสบอันตราย/เจ็บป่วยไม่เน่ืองจากการทำงาน (กองทุนประกันสังคม) สนง.
ประกันสังคม

จังหวัด 
5.1 จำนวนผู้ประกันตนในจังหวัด จำแนกตามมาตรา (ม.33 /ม.39 /ม.40)  
5.2 จำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตน จำแนกตามขนาดสถานประกอบการ 
5.3 จำนวนสถานพยาบาลรัฐ/เอกชน ในสังกัดประกันสังคม 
5.4 จำนวนผู้ประกันตนที่ใช้บริการกองทุนประกันสังคม จำแนกตามประเภท
ประโยชน์ทดแทน 
5.5 การจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน จำแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน 

6 ปัญหาด้านแรงงานที่
สำคัญ 

การวิเคราะห์ปัญหาแรงงานที่สำคัญตามสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ เช่น การค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน , แรงงานประมง , การส่งเสริมแรงงานตามกลุ่มพื้นที่ เช่น เขต
เศรษฐกิจพิเศษ , คลัสเตอร์ , ลุ่มแม่น้ำโขง ฯลฯ 

สนง.แรงงาน
จังหวัด 

7 ผลการดำเนินงาน การรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญตามภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
หรือนโยบายกระทรวงแรงงาน เช่น การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ,  

สนง.แรงงาน
จังหวัด 



ลำดับ ประเด็นหัวเรื่อง เน้ือหาที่นำเสนอ แหล่งข้อมูล 
ที่สำคัญตามนโยบาย
รัฐบาล/นโยบาย
กระทรวงแรงงาน 

การแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก , การต่อต้านยาเสพติด , To Be Number One , 
8 วาระปฏิรูปของกระทรวงแรงงาน เป็นต้น 

8 อื่น ๆ  ข้อมูลที่มีเฉพาะจังหวัด (Specific) ของสำนักงานแรงงานจังหวัด เช่น ข้อมูลความ
ต้องการและการขาดแคลนแรงงาน (ใช้ข้อมูลสรุปผลการสำรวจที่ใหม่ล่าสุดเท่าท่ีมี) , 
แรงงานสูงอายุ , แรงงานพิการ , แรงงานการจ้างงานชนกลุ่มน้อยบนพ้ืนที่สูง , ข้อมูล
แรงงานต่างด้าว , แรงงานประมง , ข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ 

สนง.แรงงาน
จังหวัด 

 


