คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดทําขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูปฏิบัติงานและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด
มีความเข าใจในวัตถุป ระสงค เปาหมาย รูปแบบ กระบวนการและขั้น ตอนงานที่สํานักงานแรงงานจังหวัดจะ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งสามารถอํานวยประโยชนสําหรับผูตรวจราชการ
กระทรวงใช ป ระกอบการตรวจราชการ อั น จะส งผลใหก ารดํา เนิ น งานของสํา นัก งานปลัด กระทรวงแรงงาน
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการประชาชนตามเปาหมายที่กําหนด
คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบดวย
3 หมวด คือ
หมวดที่ 1 อํานาจหนาที่สํานักงานแรงงานจังหวัด
หมวดที่ 2 แนวทางการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด
หมวดที่ 3 แบบฟอรม
คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สําเร็จไดดวย
การสนับสนุนของผูบริหารระดับสูง และความรวมมือของทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ที่ มี ภ าระงานเกี่ ย วข อ งกั บ สํ า นั ก งานแรงงานจั งหวั ด ในการสนั บ สนุน ข อ มู ล เพื่อ จั ด ทํ า คูมื อ ฉบั บ นี้ เป น อย า งดี
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานของสํานักงาน
แรงงานจังหวัดและผูบริหารในการตรวจและกํากับติดตามผลการดําเนินงานในแตละภารกิจ

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ตุลาคม 2558

สารบัญ
หมวดที่ 1 อํานาจหนาที่สํานักงานแรงงานจังหวัด
โครงสรางแผนงาน/ผลผลิต โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน โครงการ กิจกรรมยอย และหนวยงาน
รับผิดชอบที่จัดสรรงบประมาณใหสํานักงานแรงงานจังหวัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
หมวดที่ 2 แนวทางการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพขอมูลดานแรงงานเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
- โครงการสํารวจขอมูลความตองการและการขาดแคลนแรงงานสถานประกอบการ
- โครงการบริหารจัดการแรงงานกลุมเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและ
แรงงานผูสูงอายุ)
3) โครงการสาน สราง เสริมสุขแรงงานไทย
- โครงการสาน สราง เสริมสุขแรงงานไทย
4) ผลผลิต ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
- การประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน
- คาตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยอาสาสมัครแรงงาน
รวมใจอาสาพัฒนาบานเกิด
- โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค
- การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการเชิงบูรณาการสงเสริมความรวมมือและติดตามผลการจัดการ
ดานแรงงานในพื้นที/่ ชุมชน
- การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
- การใหบริการประชาชนดานแรงงานโดยศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
- โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- การประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของสํานักงานแรงงานจังหวัด
- โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
- โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
5) ผลผลิต ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
- การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
- การจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคาจางของจังหวัด
- โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด ป 2559 – 2563 และจัดทําแผน
ยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2560 - 2564
- โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด
6) โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
- โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
หมวดที่ 3 แบบฟอรม

หนา
1
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12
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21
25
28
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37
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53
57
59
62
69
80
83
86

หมวดที่ 1
อํานาจหนาที่ของสํานักงานแรงงานจังหวัด

กฎกระทรวงแบ ง ส ว นราชการ พ.ศ. 2545 ซึ่ง ประกาศในราชกิจ จานุเ บกษา มี ผ ลบั ง คั บ ใช ตั้ ง แต วั น ที่
9 ตุลาคม 2545 กําหนดใหสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีราชการบริหารสวนภูมิภาค คือ สํานักงานแรงงานจังหวัด
ซึ่งมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

1. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบ
ของสวนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเปนศูนยสารสนเทศ
ดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
3. ประสานดําเนินการโครงการพิเศษดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
4. ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

คูม่ ือการปฏิบัตงิ านของสํานั กงานแรงงานจังหวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

หน้ า 1

โครงสรางแผนงาน/ผลผลิต โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน โครงการ กิจกรรมยอย
และหนวยงานรับผิดชอบภารกิจ
ที่จัดสรรงบประมาณใหสํานักงานแรงงานจังหวัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/ ผลผลิต โครงการ/
กิจกรรมหลัก/งาน โครงการ กิจกรรมยอย

งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย
การทํางาน

หนวยงานรับผิดชอบ
ในสวนกลาง

90,373,100

380 คน

กลุมงานสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค

5,242,400

77 จังหวัด

กลุมงานวิจยั
และวางแผนกําลังแรงงาน

8,000,000

77 จังหวัด

กลุมงานเศรษฐกิจแรงงาน
มหาภาค

18,057,600

76 จังหวัด

กลุมงานสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค

หมายเหตุ

แผนงานแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
กิจกรรมหลัก จางบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใหบริการดานแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต

บัณฑิตแรงงาน 380 คน
ใหบริการประชาชนใน
พื้นที่ 38,000 คน

แผนงานสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสู
ประชาคมประชาคมอาเซียน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพขอมูลดานแรงงานเพื่อรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน
กิจกรรมหลัก สํารวจ ศึกษา วิเคราะห วิจัยขอมูล
ดานแรงงานเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
- โครงการสํารวจขอมูลความตองการและการขาดแคลน
แรงงานของสถานประกอบการ
กิจกรรมหลัก ศึกษา วิเคราะห พัฒนาระบบคุมครองแรงงาน
กลุมเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และ
แรงงานผูสูงอายุ)
- โครงการบริหารจัดการแรงงานกลุมเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ
แรงงานคนพิการและแรงงานผูสูงอายุ)

ดําเนินการใน 76 จังหวัด
โอนงบประมาณให
จังหวัดๆละ 96,000 บาท

แผนงานสรางความปรองดองสมานฉันท
โครงการสาน สราง เสริมสุขแรงงานไทย
กิจกรรมหลัก จัดบริการดานแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเสริมสรางความปรองดอง
- โครงการสาน สราง เสริมสุขแรงงานไทย

คูม่ ือการปฏิบัตงิ านของสํานั กงานแรงงานจังหวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

หน้ า 2

แผนงาน/ ผลผลิต โครงการ/
กิจกรรมหลัก/งาน โครงการ กิจกรรมยอย

งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย
การทํางาน

หนวยงานรับผิดชอบ
ในสวนกลาง

แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
คุมครองแรงงาน
ผลผลิตประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการ
ดานแรงงาน
กิจกรรมหลัก ประสานการใหบริการดานแรงงาน
- การประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่โดย
อาสาสมัครแรงงาน
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ
โดยอาสาสมัครแรงงาน รวมใจอาสาพัฒนาบานเกิด
- คาตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
- โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายอาสาสมัครแรงงาน
ระดับภูมิภาค

5,959,500

217,650 ราย

540,000

76 กิจกรรม

48,754,000
20,000,000

7,255 คน
7,255 คน

กลุมงานสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค
กลุมงานสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค

ดําเนินการโดย
ไมใชงบประมาณ

268,000 ราย

9,520,100

67,476 คน

กลุมงานสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค

408,000

76 จังหวัด

- การใหบริการประชาชนดานแรงงานโดยศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน

3,132,000

83,080 ราย

กลุมงานสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค
ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

- โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE)

12,280,000

76 จังหวัด

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร

- โอนใหกรมสุขภาพจิต
10,000,000 บาท
- โอนใหสํานักงานแรงงาน
จังหวัด 76 จังหวัดๆ ละ
30,000 บาท

- โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

302,600

4 จังหวัด

ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

ศบช.ดําเนินการใน 4 จังหวัด
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่มีศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน
1. จังหวัดตาก อ.แมสอด
2. จังหวัดสระแกว อ.อรัญ
ประเทศ
3. จังหวัดตราด อ.เกาะชาง
4. จังหวัดมุกดาหาร
อ.คําชะอี

- การประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร
และแผนของสํานักงานแรงงานจังหวัด

4,435,000

76 ฉบับ

กลุมงานวิเคราะหและ
ประเมินผล

95,917,600

20,144 คน

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร

- การประสานการใหบริการดานแรงงานโดยศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการ
สูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
- การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการเชิงบูรณาการ
สงเสริมความรวมมือและติดตามผลการจัดการดานแรงงาน
ในพื้นที่/ชุมชน
- การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

กิจกรรมหลัก จางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพือ่
บรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
- โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทา
ความเดือนรอนดานอาชีพ

หมายเหตุ

กลุมงานสนับสนุนเครือขายฯ
กลุมงานสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค
ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน
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แผนงาน/ ผลผลิต โครงการ/
กิจกรรมหลัก/งาน โครงการ กิจกรรมยอย
ผลผลิตยุทธศาสตร แผน ขอเสนอและระบบการบริหาร
จัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก ศึกษา วิเคราะห วิจัย และการเตือนภัย
ดานแรงงาน
- การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณ
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
กิจกรรมหลัก จัดทํายุทธศาสตร แผน และขอเสนอ
ดานแรงงาน
- การจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคาจางของ
จังหวัด
- โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด
ป 2559-2563 และจัดทําแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับ
จังหวัด พ.ศ. 2560-2564
กิจกรรมหลัก ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
- โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด

กิจกรรมหลัก พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(คาวัสดุคอมพิวเตอร)

งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย
การทํางาน

หนวยงานรับผิดชอบ
ในสวนกลาง

13,824,000

380 เลม/ป

ศูนยขอมูลเศรษฐกิจ
การแรงงาน

9,013,400

1 เรื่อง

2,055,200

76 จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการ
คาจาง
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร

2,772,000

77 จังหวัด

ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

1,057,400

76 จังหวัด

1,051,400

76 จังหวัด

- กลุมสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค
- ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

4,600,000

1 เรื่อง

แผนงานจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดา นแรงงาน
กิจกรรมหลัก จัดทําแผนปฏิบัตกิ ารปองกันการคามนุษย
ดานแรงงาน
- โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดา นแรงงาน

หมายเหตุ

โอนงบประมาณให
สํานักงานแรงงานจังหวัด
ทุกจังหวัด เดือนละ
3,000 บาท
เปนระยะเวลา 12 เดือน

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
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หมวดที่ 2
าเนิงหวันงานของสํ
านักงานแรงงานจั
ด วย
งานทีแนวทางการดํ
่สํานักงานแรงงานจั
ดดําเนินการตามภารกิ
จ มี 2 ลักษณะงหวั
ประกอบด

งานตามภารกิจที่มีงบประมาณจัดสรรใหสํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการ

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มี 5 แผนงาน 4 โครงการ 2 ผลผลิต 12 กิจกรรมหลัก ไดแก
1. แผนงานแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
กิจกรรมหลัก : จางบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
2. แผนงานสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพขอมูลดานแรงงานเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ดังนี้
1. สํารวจ ศึกษา วิเคราะห วิจัยขอมูลดานแรงงานเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
2. ศึกษา วิเคราะห พัฒนาระบบคุมครองแรงงานกลุมเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ
และแรงงานผูสูงอายุ)
3. แผนงานสรางความปรองดองสมานฉันท
 โครงการสาน สราง เสริมสุขแรงงานไทย
กิจกรรมหลัก : จัดบริการดานแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความปรองดอง
4. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน
 ผลผลิตประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ดังนี้
1. ประสานการใหบริการดานแรงงาน
2. บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
3. จางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
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 ผลผลิตยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และการเตือนภัยดานแรงงาน
2. จัดทํายุทธศาสตร แผน และขอเสนอดานแรงงาน
3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. แผนงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
 โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
กิจกรรมหลัก : จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน

***********************************************
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดน
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหบัณฑิตแรงงานเปนสื่อกลางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และภารกิจของกระทรวงแรงงาน
ไปสูประชาชนในพื้นที่
1.2 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ และ/หรือรายไดเพิ่มขึ้น
1.3 เพื่อใหศูนยแรงงานประจําอําเภอเปนศูนยกลางขอมูลดานแรงงาน สามารถนําขอมูลไปใชในการกําหนดนโยบาย
ปองกันและแกไขปญหาที่สอดคลองกับสถานการณดานแรงงานในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เปาหมายของงาน
ในการดํ าเนิ นงานของสํ านั กงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดที่ใชในการติดตามผล
ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงานแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
เปาหมายการใหบริการกระทรวง : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีอาชีพ และ/หรือรายไดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการกระทรวง : รอยละ 40 ของประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมี
อาชีพและ/หรือรายไดเพิ่มขึ้น
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับบริการดานแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน
ตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน : จํานวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่ไดรับบริการ
ดานแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน 38,000 คน
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
กิจกรรมหลัก : จางบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เชิงปริมาณ :
จํานวนบัณฑิตแรงงาน 380 คน
เชิงคุณภาพ :

เปาหมายของกิจกรรม

จางบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่ม จํานวนบัณฑิตแรงงาน
ประสิทธิภาพการใหบริการ 380 คน
ด า นแรงงานในพื้ น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต

รอยละ 80 ของบัณฑิตแรงงานที่
ผานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑที่กําหนด

เปาหมายของ สรจ.
1.จํานวนบัณฑิตแรงงาน
จังหวัดปตตานี 135 คน
2. จํานวนบัณฑิตแรงงาน

จังหวัดยะลา 76 คน

3. จํานวนบัณฑิตแรงงาน

จังหวัดนราธิวาส 111 คน

4. จํานวนบัณฑิตแรงงาน

จังหวัดสงขลา 58 คน
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3. รูปแบบของการทํางาน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต มีการดําเนินงานโดยจางผูที่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่วางงานไมจํากัดสาขา และเปนผูที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
คือ จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย
จํานวน 380 คน ปฏิบัติงานเปนบัณฑิตแรงงานประจําศูนยแรงงานประจําอําเภอ บัณฑิตแรงงานประจําตําบล และ
บัณฑิ ต แรงงานประจํ า สํ านั กงาน เพื่ อทํ าหนาที่เสมือนผูแทนกระทรวงแรงงานในการนําภารกิจ และบริการของ
กระทรวงแรงงานไปสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ดวยความมุงหวังที่จะสรางงานใหกับบัณฑิตที่วางงาน สามารถตรึงคน
ในพื้นที่ ลดปญหาการเคลื่อนยายแรงงาน ปลูกฝงสํานึกรักบานเกิด มีสวนรวมแกปญหาของทองถิ่นตนเอง ทําให
ประชาชนในพื้นที่สามารถเขาถึงบริการดานแรงงานไดโดยสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งเปนการลดภาระคาใชจายในการเดินทาง
มาติดตอราชการ รวมถึงการสนับสนุนภารกิจดานความมั่นคง เพื่อเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมี
ศูนยแรงงานประจําอําเภอเปนศูนยกลางในการประสานบริการดานแรงงานแกประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเปนศูนยกลาง
ขอมูลดานแรงงานในระดับอําเภอเพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารดานแรงงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ตลอดจน
เปนแหลงรวบรวมขอมูลสถานการณดานแรงงานในระดับพื้นที่
4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 สวนกลางดําเนินการขออนุมัติโครงการและการจัดสรรเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2559 เพื่อให
จังหวัดดําเนินการ ดังนี้
รายการ

บัณฑิต
แรงงาน

ศูนยแรงงาน

งบคาตอบแทน

ประจําอําเภอ

บัณฑิตแรงงาน

คาใชจายใน
การดําเนินงาน
อื่น (บาท)

รวมงบประมาณ
(บาท)

(บาท)
1) สวนภูมิภาค

71,820,000

13,387,200

85,207,200

1.1) จังหวัดปตตานี

135 คน

12 ศูนย

25,515,000

4,368,600

29,883,600

1.2) จังหวัดยะลา

76 คน

8 ศูนย

14,364,000

2,880,480

17,244,480

111 คน

13 ศูนย

20,979,000

4,652,280

25,631,280

58 คน

4 ศูนย

10,962,000

1,485,840

12,447,840

-

5,165,900

5,165,900

71,820,000

18,553,100

90,373,100

1.3) จังหวัดนราธิวาส
1.4) จังหวัดสงขลา
2) สวนกลาง
รวมทั้งสิ้น

-

380 คน

37 ศูนย

คูม่ ือการปฏิบัตงิ านของสํานั กงานแรงงานจังหวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

หน้ า 8

4.2 สวนภูมิภาค ประกอบดวยสํานักงานแรงงาน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ จังหวัดปตตานี ยะลา
นราธิวาส และสงขลา ดําเนินการ ดังนี้
1) จัดทําสัญญาจางผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่วางงานในพื้นที่ มาทําหนาที่เปนบัณฑิต
แรงงานในเขตพื้นที่เปาหมายและประจําสํานักงานแรงงานจังหวัด ทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวของโครงการฯ
จํานวน 380 คน ระยะเวลาตั้งแตเดือน 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 (12 เดือน) อัตราคาจางเดือนละ
15,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
• จัดทําทะเบียนบัณฑิตแรงงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
• ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านบั ณ ฑิ ต แรงงานที่ ได รั บ การจ า งปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2559 ตามหลักเกณฑและแบบประเมินผลซึ่งไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงแรงงานแลว
(หนังสือกระทรวงแรงงาน ที่ รง 0203.3/ว 1678 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
งานบุคคลและเหมาะสมกับสถานการณในพื้นที่ ดังนี้
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานใหดําเนินการประเมินเปนประจําทุก 3 เดือน(ทุกไตรมาส)
2) แจงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตแรงงานรอบ 12 เดือน และการตอ
สัญญาจางใหกระทรวงแรงงานทราบภายในวันที่ 30 ตุลาคม ของปงบประมาณถัดไป
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาจางนอกเหนือจากกรอบอัตรากําลังของบัณฑิตแรงงานที่
กําหนดไว ในแตละจั งหวัด เช น บัณฑิตแรงงานตาย ลาออก ประพฤติผิ ดวิ นัยรายแรง ไม ผานการประเมิน ฯลฯ ขอให
รายงานกระทรวงแรงงานทราบภายใน 15 วันทําการ
• ใหสํานักงานแรงงานจังหวัดพิจารณามอบหมายงานและกํากับการปฏิบัติหนาที่ของ
บัณฑิตแรงงานภายใตนโยบายของรัฐบาล แผนปฏิบัติการการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2558 – 2560
ภารกิจ กระทรวงแรงงาน และภารกิจ สํ าคั ญเรงดว นตาง ๆ รวมทั้งดําเนินการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน ให
เหมาะสม สอดคลองกับภารกิจ และความจําเปนในการปฏิบัติงานในพื้นที่
4.3 ให สว นกลางและสว นภูมิภาคดําเนิน การบริห ารจัดการโครงการใหสอดคลองกับแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2560) นโยบายของรัฐบาล แผนปฏิบัติการการแกไขปญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2558 – 2560 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559 เป า หมายการให บ ริ ก ารกระทรวงแรงงาน และเป า หมายการให บ ริ ก ารหน ว ยงานของสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน โดยถือปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ และผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบดวยแลว
4.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย
กิจกรรมในการดําเนินงาน 4 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่/ชุมชนโดยบัณฑิต
แรงงาน กิจกรรมดําเนินงานศูนยแรงงานประจําอําเภอ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน และกิจกรรมบริหาร
จัดการงานบัณฑิตแรงงาน โดยมีการทํางานในแตละกิจกรรมดังนี้
4.4.1 กิจกรรมประสานการใหบริการดานแรงงาน โดยบัณฑิตแรงงานประสานการใหบริการดานแรงงาน
เชน การสงเสริมการมีงานทํา การพัฒนาทักษะอาชีพ การดําเนินงานประกันสังคม ฯลฯ จัดกิจกรรมฝกภาษากาวทัน
AC จัดกิจกรรมหนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ ใหแกประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมสํานึกรักบานเกิดรวมใจพัฒนาชุมชน
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4.4.2 กิจกรรมดําเนินงานศูนยแรงงานประจําอําเภอ เปนการดําเนินงานโดยสวนภูมิภาค โดย
มอบหมายใหบัณฑิตแรงงานสํารวจขอมูลดานแรงงาน บันทึก ประมวลผลขอมูลดานแรงงาน จัดทํารายงานผลการสํารวจ
และนําเสนอขอมูลดานแรงงานตอที่ประชุมระดับอําเภอ สรุปสงขอมูลใหสํานักงานแรงงานจังหวัด ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารดานแรงงาน รวมทั้งเสนอแผนงาน/โครงการ/คําของบประมาณ
4.4.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน ดําเนินการดานการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
ใหเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจและความจําเปนในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งนี้ตามแผนปฏิบัติการฯ ไดกําหนด
แผนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานไวจํานวน 1 ครั้ง โดยสวนกลาง ทั้งนี้สวนภูมิภาคสามารถบริหารจัดการ
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานไดตามความเหมาะสม
4.4.4 กิจกรรมบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน ประกอบดวยการดําเนินงานทั้งสวนกลางและ
สวนภูมิภาค โดยจัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดําเนินงาน ประชุมมอบหมายงาน/ติดตามผลการปฏิบัติงาน
บัณฑิตแรงงาน ติดตามและรายงานผลการดําเนินโครงการ นิเทศงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงาน
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค.
58 58 58 59 59 59 59 59

1.ประสานการใหบริการดาน
แรงงาน
2. ดํ า เนิ น งานศู น ย แ รงงาน
37 ศูนย
ประจําอําเภอ
2.พั ฒ นาศั ก ยภาพบั ณ ฑิ ต
แรงงาน
3. บริ ห ารจั ดการงานบั ณฑิ ต
แรงงาน

มิ.ย.
59

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59 59 59

38,000 คน

146 ครั้ง

6. การรายงานผล
6.1 ขอใหรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใชจายเงินเปนรายเดือน ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน
6.2 ขอใหรายงานตามแบบรายงานที่กําหนด ดังนี้
1) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต) (แบบ บรง.1)
2) แบบรายงานผลการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (แบบ บรง.1(เงิน))
3) แบบรายงานโครงการฝกภาษากาวทัน AC (แบบ บรง.1-1)
4) แบบรายงานโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ (แบบ บรง.1-2)
5) แบบรายงานกิจกรรมสํานึกรักบานเกิดรวมใจกันพัฒนาชุมชน (แบบ บรง.1-3)
6) แบบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงานประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2559 (แบบ บรง.2)
7) แบบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด เป า หมายการให บ ริ ก ารหน ว ยงาน สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (แบบ บรง.3)
8) แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (แบบ บรง.4)
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ที่สํานักงาน

9) แบบรายงานการติดตามผลการใหบริการดานแรงงานแกประชาชน (รายบุคคล) (แบบ บรง.4-1) ใหเก็บไว

6.3 ขอใหรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการดานแรงงานจากการประสาน
การใหบริการของบัณฑิตแรงงาน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 (แบบ บรง.5)
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ : สํานักตรวจและประเมินผล กลุมสนับสนุนเครือขายและ
ประสานภูมิภาค โทร : 02-232-1477, 02-232-1321 โทรสาร 02-232-1169, 02-247-9177

***********************************************
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โครงการสํารวจขอมูลความตองการและการขาดแคลนแรงงานสถานประกอบการ
1. วัตถุประสงคของโครงการ
1) เพื่อสํารวจขอมูลความตองการแรงงาน การขาดแคลนแรงงาน การเขาออกจากงาน และระดับความสามารถ
ดานตางๆ ของแรงงาน
2) เพื่อพัฒนาฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานกําลังคนระดับจังหวัดและระดับประเทศใหเปนปจจุบันสอดคลองกับ
สภาวการณ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ ใช ใ นการวางแผนการผลิ ต และการพั ฒ นากํ า ลั ง คนได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
2. เปาหมายของงาน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดที่ใชในการติดตามผลภายใต
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพขอมูลดานแรงงานเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
กิจกรรมหลัก สํารวจ ศึกษา วิเคราะห วิจัยขอมูลดานแรงงาน เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดผลผลิต

เชิงปริมาณ : จํานวนผล
ก า ร สํ า ร ว จ ศึ ก ษ า
วิเคราะห วิจัย ขอมูลดาน
แรงงานเพื่อรองรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน
เชิงคุณภาพ : จํานวนผล
ก า ร สํ า ร ว จ ศึ ก ษ า
วิเคราะห วิจัย ขอมูลดาน
แรงงานเพื่อรองรับการเขา
สูประชาคมอาเซียนที่ผาน
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
ผูบริหาร

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม

เปาหมายของ สรจ.

ข อ มู ล สํ า ร ว จ ศึ ก ษ า - สํานั กงานแรงงานจังหวั ด - สํานักงานแรงงานจั งหวั ด
วิเคราะห วิ จัยข อมูล ดา น 77 จั งหวั ด สํ า รวจและ ดํ า เนิ น การสํ า รวจและ
แรงงานเพื่อรองรับการเขา บันทึกขอมูลความตองการ บันทึกขอมูลความตองการ
สูประชาคมอาเซียน
และการขาดแคลนแรงงาน และการขาดแคลนแรงงาน
ของสถานประกอบการ ของสถานประกอบการ
ลงในระบบฐานขอมูลอุป ถูกตอง ครบถวนไมนอย
สงคและอุปทานกําลังคน กว า ร อ ยละ 90 ของ
- รานงานการวิ เ คราะห จํานวนตัวอยาง
ข อ มู ล อุ ป ส ง ค แ ล ะ - สํานักงานแรงงานจั งหวั ด
อุ ป ท า น แ ร งงา น ข อ ง จัดทํารายงานการวิเคราะห
จังหวัด 77 จังหวัด
ข อ มู ล อุ ป ส ง ค แ ล ะ
อุ ป ทา น แ ร งงา น ข อ ง
จังหวัด 1 เรื่อง

3. รูปแบบการทํางาน
ทุกจังหวัดดําเนินการสํารวจขอมูลความตองการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ (อุปสงคแรงงาน)
ขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษาของจังหวัด (อุปทานแรงงาน) และนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจบันทึกลงในระบบ
ฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานกําลังคน (PmanP) เพื่อนํามาประมวลผล วิเคราะหและจัดทํารายงานการวิเคราะห
ขอมูลอุปสงคและอุปทานแรงงาน เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชนในการบริหารจัดการและวางแผนการผลิตและ
พัฒนากําลังคนของจังหวัด
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4. ขั้นตอนการทํางาน
1) ดําเนินการสํารวจขอมูลความตองการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ โดยใชฐานขอมูล
จากสถานประกอบการที่มีอยูในระบบประกันสังคมซึ่งแบงขนาดสถานประกอบการออกเปน 4 ขนาด คือ 1. สถานประกอบการ
ขนาดเล็กมาก (ลูกจางตั้งแต 1 – 10 คน) 2. สถานประกอบการขนาดเล็ก (ลูกจางตั้งแต 11 – 50 คน) 3. สถานประกอบการ
ขนาดกลาง (ลูกจางตั้งแต 51 – 200 คน) 4. สถานประกอบการขนาดใหญ (ลูกจางตั้งแต 201 คนขึ้นไป)
2) สํารวจขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษา จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยของจังหวัด ที่มีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ขึ้นไป
3) บันทึกขอมูลที่ไดจากการสํารวจลงในระบบฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานดานแรงงาน
4) จัดทํารายงานการวิเคราะหขอมูลอุปสงคและอุปทานแรงงานของจังหวัด
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. อบรมชี้แจงการสํารวจและ
บันทึกขอมูลอุปสงคและอุปทาน
แรงงานในระดับจังหวัด
2. ดําเนินการสํารวจและบันทึก
ขอมูลอุปสงคและอุปทานแรงงาน
ในระดับจังหวัด
3. อบรมวิเคราะหและประมวลผล
ขอมูลอุปสงคและอุปทานแรงงานใน
ระดับจังหวัด
4. จัดทํารายงานการวิเคราะหขอมูล
อุปสงคและอุปทานแรงงานในระดับ
จังหวัด

ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

160,2
00

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

ก.ย.
59

4,800
,000
160,2
00

6. การรายงานผล
1) รายงานผลการสํารวจและบันทึกขอมูลความตองการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ และ
ผลการใชจายงบประมาณภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
2) รายงานผลการวิเคราะหขอมูลอุปสงคและอุปทานแรงงานของจังหวัด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
7. พื้นที่ดําเนินการ 77 จังหวัดทั่วประเทศ
8. หนวยงานรับผิดชอบ กลุมงานวิจัยและวางแผนกําลังแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน

***********************************************
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โครงการบริหารจัดการแรงงานกลุม เฉพาะ
(แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผูสงู อายุ)
1. วัตถุประสงค
(1) เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ สูการปฏิบัติใหครอบคลุมทั่วประเทศ
76 จังหวัด
(2) เพื่อขยายความคุมครองแรงงานนอกระบบทุกพื้นที่ ใหมีคุณภาพชีวิต ไดรับการสงเสริม คุมครอง และ
พัฒนาดานการมีหลักประกันทางสังคม ดานการมีอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมในการทํางาน ไดรับการพัฒนา
ทักษะฝมือ/สงเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได โดยผานกลไกศูนยประสานงานและสนับสนุนเครือขายแรงงาน
นอกระบบจังหวัด
(3) เพื่อใหมีการบูรณาการการทํางานกับเครือขายแรงงานนอกระบบ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และ
ภาคประชาชน โดยใชกลไกคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด
2. เปาหมายของงาน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดที่ใชในการติดตามผลภายใต
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในแผนงาน 1.11 : สงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน
โครงการ/ผลผลิต : เพิ่มประสิทธิภาพขอมูลดานแรงงานเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
กิจกรรมหลัก 3 : ศึกษา วิเคราะห พัฒนาระบบคุมครองแรงงานกลุมเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงาน คนพิการ
และแรงงานผูสูงอายุ)
ตัวชี้วัดผลผลิต
ตัวชี้วัดกิจกรรม
เปาหมายของกิจกรรม
เชิงปริมาณ 1 : จํานวนผล ตัวชี้วัด: จํานวนการศึกษา 1. มี ฐ านข อ มู ล ในการวางแผนส ง เสริ ม
การสํารวจ ศึกษา วิเคราะห วิเคราะห พัฒนาระบบ คุมครอง และพัฒนา และการติดตามประเมินผล
วิจัย ขอมูลดานแรงงานเพื่อ คุมครองแรงงาน กลุมเฉพาะ การดําเนินงานดานแรงงานนอกระบบ
รองรั บ การเข าสู ประชาคม (แรงงานนอกระบบ 2. มี ก ารบู ร ณาการการดํ า เนิ น งานของ
อาเซียน
แรงงาน แรงงานคน หนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกร/กลุม ผูนํา
เชิงคุณภาพ : จํานวนผล พิ ก าร และแรงงาน และเครือขายแรงงานนอกระบบในจังหวัด
การสํารวจ ศึกษา วิเคราะห ผูสูงอายุ)
เพื่ อ ให ก ารเข า ถึ ง กลุ ม แรงงานนอกระบบ
วิจัยขอมูลดานแรงงาน เพื่อ
เปนไปอยางกวางขวางทั่วถึงทุกกลุม ทุกพื้นที่
รองรั บ การเข าสู ประชาคม
3. มี ข อ มู ล ผลการวิ เ คราะห ส ถานการณ
อาเซี ยน ที่ ผ านความเห็ นชอบ
ลั ก ษณะป ญ หาของแรงงานนอกระบบ
จากผูบริหาร
ปจจัยที่กอใหเกิดปญหา และนโยบายและ
แนวทางการดําเนินการของหนวยงาน หรือ
กลุ ม องค ก ร ต อแรงงานนอกระบบในพื้ นที่
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของจังหวัด
ที่เกี่ยวของกับแรงงานนอกระบบเพื่อใชในการ
วางแผนยุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติการฯ
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เปาหมายของ สรจ.
1. สํา รวจ/ทบทวน/ปรั บปรุง ทะเบีย น
ขอมูลแรงงานนอกระบบและเครือขา ย
(รวมแรงงานคนพิ ก าร และแรงงาน
สูงอายุ)
2. ขยายและพั ฒนาศัก ยภาพเครือ ขา ย
แรงงานนอกระบบ
3. วิเคราะหสถานการณแรงงานนอกระบบ
ในจังหวัดและจัดทํารายงานผลการวิเคราะห
สถานการณ แ รงงานนอกระบบของ
จังหวัด ประจําป 2559
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ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เปาหมายของกิจกรรม
เปาหมายของ สรจ.
4. มียุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงาน 4. จัดทําหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร
นอกระบบจังหวัด และมีแผนปฏิบัติการฯ ตลอดจน การบริ ห ารจั ด การแรงงานนอกระบบ
เปนกลไกในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ จังหวัด 5 ป และแผนปฏิบัติการสงเสริม
ให เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ในการดํ าเนิ นงานส ง เสริ ม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ
คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบใหมี จังหวัด ประจําป 2559
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
พ.ศ. 2555 - 2559
5. มีการดําเนินงานสงเสริม คุมครอง และ 5. ประสาน สนับสนุน บูรณาการกับหนวยงาน
พั ฒนาแรงงานนอกระบบที่ สั มฤทธิ์ ผลตาม ภาครัฐ เอกชน กลุม องคกร ผูนํา แรงงาน
เป า หมายในแผนยุ ท ธศาสตร ฯ แล ะ นอกระบบ และเครือขายในการวางแผน
แผนปฏิบัติการฯ จังหวัด
การดําเนินงาน ประสานทรัพยากร
ติดตามประเมินผลการดําเนิน งานตาม
แผนปฏิบัติการฯ
6. แรงงานนอกระบบได รั บ การคุ ม ครอง 6. รั บ เรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข / ร อ งเรี ย นของ
และได รั บ การแก ไ ขป ญ หาอย า งทั น ต อ แรงงานนอกระบบ สงตอใหหนวยงานที่
สถานการณ
เกี่ยวของ
7. กลไกการบริหารจัดการ ไดแก คณะกรรมการ 7. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด มี จัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด อยางนอย
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการ 3 ครั้ง
กําหนดนโยบาย กํากับติดตาม และเสนอแนะ 8. การสรุ ป แนวทางการดํ า เนิ น การ
แนวทางแกไขปญหาตอคณะกรรมการบริหาร ส ง เสริ ม คุ ม ครอง และพั ฒ นาแรงงาน
จัดการแรงงานนอกระบบแหงชาติ (คนช.) นอกระบบเปนตนแบบ Model ใหกับ
พื้นที่อื่นๆ

3. รูปแบบของการทํางาน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ พ.ศ. 2555 – 2559 สูการปฏิบัติ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน กองการแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ไดกําหนดแนวทางการขับเคลื่อน เปน 3 ระดับ ดังนี้
1) ระดับชาติ โดยคณะกรรมการ 2 คณะ ไดแก
1.1) คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแหงชาติ (คนช.) ซึ่งแตงตั้งตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
มี อ งค ป ระกอบ จํ า นวน 33 คน มี น ายกรั ฐ มนตรี เป น ประธานกรรมการ มี อํ า นาจหน า ที่ กํ า หนดนโยบาย
แผนยุทธศาสตรและและงบประมาณดานแรงงานนอกระบบของประเทศ กํากับและอํานวยการ เพื่อใหมีการปฏิบัติ
และประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลัก และแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
1.2) คณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แตงตั้งตามคําสั่ง
คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแหงชาติ ที่ 2/2558 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 โดยมีองคประกอบ
จํานวน 28 คน มีปลัดกระทรวงแรงงาน เปนประธานอนุกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ประสาน วิเคราะห กลั่นกรองและให
ขอเสนอแนะ ในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ตอคณะกรรมการ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบแหงชาติ ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ ในประเด็นที่สําคัญ
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2) ระดับอํานวยการ โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด แตงตั้งตามคําสั่งคณะกรรมการ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบแหงชาติ ที่ 3/2558 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 มีองคประกอบจํานวน 17 คน
มีผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธาน หัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
ในจังหวัด จํานวน 4 คน หัวหนาสวนราชการที่มีภารกิจที่เกี่ยวของกับแรงงานนอกระบบ จํานวน 5 คน ผูแทนกลุม/
ผูแทนองคกรเอกชน/ผูแทนเครือขายภาคประชาชน จํานวน 5 คน เปนอนุกรรมการ แรงงานจังหวัด เปนอนุกรรมการ
และเลขานุการ เจาหนาที่ในสํานักงานแรงงานจังหวัด เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ ทําหนาที่ กําหนดนโยบายและ
ยุ ทธศาสตร ด านแรงงานนอกระบบของจังหวัด เสนอแนะแนวทางแกไขป ญหาดานแรงงานนอกระบบของจั งหวัดต อ
คณะกรรมการ บริหารจัดการแรงงานนอกระบบแหงชาติ และกํากับติดตามการดําเนินงานดานแรงงานนอกระบบของจังหวัด
3) ระดับปฏิบัติการ โดยศูนยประสานงานและสนับสนุนเครือขายแรงงานนอกระบบจังหวัด ซึ่งมีการจัดตั้ง
ศูนยประสานงานฯ ขึ้น ณ สํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด 76 จังหวัด โดยมีแรงงานจังหวัด เปนผูอํานวยการศูนยฯ
และไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน รวมทั้งการประสานงานและสนับสนุนเครือขายแรงงานนอกระบบจังหวัด
4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 จัดทําทะเบียนขอมูลแรงงานนอกระบบและเครือขาย (รวมแรงงานคนพิการ และแรงงานสูงอายุ)
(1) รวบรวมขอมูลที่มีการจัดเก็บไวแลว โดยประสานหนวยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวของกับแรงงานนอกระบบ
กลุมตางๆ ในจังหวัด เชน สํานักงานเกษตรจังหวัด (กลุมเกษตรกร) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (กลุมอาชีพอิสระ/
OTOP) สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด (กลุมผูรับงานไปทําที่บาน) สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่น คงของมนุษย จั งหวั ด (ศู น ย สงเสริมคุ ณภาพชีวิตคนพิการ, ศูน ยบ ริการผูสูงอายุ) องคกรปกครองสว นทองถิ่น
(เทศบาล/อบต.) ฯลฯ เพื่อรวบรวมขอมูลแรงงานนอกระบบที่มีการจัดเก็บไว นํามาปรับปรุงจัดทําทะเบียนขอมูล
แรงงานนอกระบบ
(2) สํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบโดยใชกลไกอาสาสมัครแรงงาน
(2.1) จัดทําแบบสํารวจ โดยปรับปรุงจากแบบฟอรมทะเบียนตามความเหมาะสมกับพื้นที่ และผูสํารวจ
มอบใหอาสาสมัครแรงงานนําไปใชในการสํารวจ
(2.2) ประชาสัมพันธ/ชี้แจงใหอาสาสมัครแรงงานทราบวัตถุประสงค กลุมเปาหมาย แบบสํารวจ
และวิธีการสํารวจ และกําหนดเวลารวบรวมขอมูล
(2.3) รวบรวมข อ มู ล จากอาสาสมั ค รแรงงาน ตรวจสอบความถูกตอง ความซ้ําซอนกับขอมูล
จากหนวยงานตางๆ ที่รวบรวมมาปรับปรุงขอมูลใหถูกตอง ไมซ้ําซอน และจัดทําทะเบียน
(3) ตรวจสอบขอมูลทะเบียนจากแหลงขอมูลทั้ง 2 สวน ตามขอ (1) และ (2) และจัดทําทะเบียนในภาพรวม
เพื่อใชในการวางแผนสงเสริม คุมครอง และพัฒนา
4.2 การขยายและพัฒนาศักยภาพเครือขายแรงงานนอกระบบ
(1) ประสานรวบรวมขอมูลรายชื่อหนวยงาน ภาครัฐ เอกชน องคกร/กลุม ผูนําและเครือขายแรงงาน
นอกระบบ จัดทําทะเบียนเครือขาย เชน เกษตรจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (เทศบาล อบต. อบจ.) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ศูนยบริการผูสูงอายุ ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กลุมสตรี กลุมแมบาน กลุมออมทรัพยเพื่อสงเสริมอาชีพ กองทุนหมูบาน กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ชมรมผูสูงอายุ อาสาสมัครตาง ๆ กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ
(2) จั ด ประชุ ม /สั ม มนาใหค วามรู  ระดมความคิด เกี ่ย วกับ แนวทางการดํา เนิน งาน จั ดเวที
แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู แลกเปลี่ ยนประสบการณเกี่ย วกับ แรงงานนอกระบบเพื่อรว มกัน คิด รวมกัน กําหนดแนวทาง
ดําเนินงานที่เหมาะสมกับกลุมแรงงานนอกระบบตอไป
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(3) สรางระบบกลไกการสื่อสารระหวางเครือขายตามความเหมาะสมกับพื้นที่ ไดแก
(3.1) จัดประชุม พบปะหารืออยางตอเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณ และระดม
ความคิดในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาเปนการลงมือดําเนินงานรวมกันตอไป (1 – 2 เดือน/ครั้ง)
(3.2) ใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน Facebook, Line ฯลฯ ในการสื่อสารเพื่อใหการแลกเปลี่ยน
ขอมูล การรับรูขอมูลขาวสารเปนไปอยางกวางขวาง สะดวก รวดเร็ว และเพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมตัดสินใจ
(3.3) จัดใหมีการพัฒนาศักยภาพเครือขายเปนระยะๆ อยางตอเนื่องตามความจําเปนในแตละ
สถานการณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการทํางานรวมกัน
4.3 วิเคราะหสถานการณแรงงานนอกระบบในจังหวัด
(1) วิเคราะหสถานการณแรงงานนอกระบบและจัดทํารายงานผลการวิเคราะห
(1.1) รวบรวมขอมูลจากทะเบียนแรงงานนอกระบบที่จัดทําขึ้น และขอมูลจากการสํารวจที่เกี่ยวของ
เชน ขอมูลจากการสํารวจแรงงานนอกระบบในจังหวัดของสํานักงานสถิติแหงชาติ ฯลฯ
(1.2) การวิเคราะหเชิงปริมาณ วิเคราะหสัดสวนของแรงงานนอกระบบตอผูมีงานทําในจังหวั ด
และวิเคราะหแนวโนมการเพิ่มขึ้น/ลดลงของแรงงานนอกระบบ โดยเปรียบเทียบยอนหลัง 3 – 5 ป จําแนกสัดสวนของ
แรงงานนอกระบบกลุมอาชีพตางๆ ประเด็นในการวิเคราะห ดังนี้
1) จํานวนและรอยละของประชากรวัยแรงงานในจังหวัด ตอประชากรรวมของจังหวัด
2) จํานวนและรอยละของผูมีงานทําในจังหวัด ตอประชากรวัยแรงงานของจังหวัด
3) จํานวนและรอยละของแรงงานนอกระบบในจังหวัด ตอผูมีงานทํา (ภาพรวม)
4) จํ า นวนและร อ ยละของแรงงานนอกระบบในจั ง หวั ด จํ า แนกตาม เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ (ปปจจุบัน) จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (ภาพรวม) และจากการสํารวจ และรวบรวม
ขอมูลของสํานักงานแรงงานจังหวัด (ปปจจุบัน)
5) จํานวนและรอยละของแรงงานคนพิการและแรงงานสูงอายุที่เปนแรงงานนอกระบบ ตอผูมีงานทํา
6) หน ว ยงาน/องค ก ร/กลุ ม ที่ มี ก ารดํ า เนิ น งานเกี่ ย วข อ งกั บ แรงงานนอกระบบ
แนวนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
(1.3) การวิเคราะหเชิงคุณภาพ โดยจัดประชุมในลักษณะ Focus Group กลุมแรงงานนอกระบบ
หนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ เพื่อใหรวมกันวิเคราะหสถานการณดานอาชีพ รายได สุขภาพอนามัย ปญหา และความตองการ
การชวยเหลือ สนับสนุนของแรงงานนอกระบบ หนวยงาน แนวนโยบาย และหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวของกับแรงงาน
นอกระบบ และองคกร กลุม ภาคเอกชนในจังหวัดที่เกี่ยวของกับแรงงานนอกระบบ
(1.4) ยกรางรายงานผลการวิเคราะหสถานการณแรงงานนอกระบบในจังหวัด จากขอมูลที่ได
จากขอ (1.1) – (1.3)
(2) จั ด ประชุ ม /สั ม มนา หน ว ยงาน/องค ก ร/กลุ ม ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แรงงานนอกระบบ เพื่ อ ร ว มกั น
สังเคราะห วิเคราะหสถานการณแรงงานนอกระบบ โดยใชขอมูลพื้นฐานจากรางรายงานผลการวิเคราะหสถานการณ
แรงงานนอกระบบที่ไดจัดทําขึ้น
(3) นําขอคิดเห็นจากการประชุมมาพัฒนา ปรับปรุง รางรายงานผลการวิเคราะหสถานการณ และ
จัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการจัดทําแผนยุทธศาสตรแรงงานอกระบบ และแผนปฏิบัติการดานแรงงาน
นอกระบบของจังหวัดตอไป
ในกรณีที่มีการวิเคราะหสถานการณของแรงงานนอกระบบไวในปกอนหนา ใหนํามาพิจารณาทบทวน
จัดทําขอมูล และวิเคราะหสถานการณใหเปนปจจุบันทุกป
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4.4 จัดทําหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด 5 ป และแผนปฏิบัติการ
สงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัด ประจําป 2559
(1) แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด 5 ป และ
แผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัด ประจําป 2559 จากหนวยงาน กลุม องคกร
และเครือขายแรงงานนอกระบบในจังหวัด
(2) จัดประชุมคณะทํางานจัดทําแผนฯนํารายงานผลการศึกษาสถานการณแรงงานนอกระบบของ
จังหวัด มากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย/ผลลัพธ ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะ
ดํา เนิน การ และจัด ทําแผนปฏิบัติการ ยกรางยุท ธศาสตรและแผนปฏิบัติก ารขึ้น โดยพิจ ารณาความสอดคลอ ง
กับแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 - 2559 (กรณีมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ไวแลว
และยังอยูในชวงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรฯ ใหมีการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตรฯ ในปตอไป ใหมีขอมูล
ที่เปนปจจุบัน และมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง)
(3) การจัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อใชกระบวนการมีสวนรวม (รวมคิด รวมกําหนด รวมวางแผน
ดําเนินการ และรวมติดตามประเมินผล)เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ของผูที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน
แรงงานนอกระบบ และเครือขายแรงงานนอกระบบ
(4) นํารางแผนยุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติการฯ 5 ป ที่จัดทําขึ้นเสนอตอคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด และผูวาราชการจังหวัดตามลําดับ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ เพื่อกําหนด
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปเปนกรอบในการดําเนินการตามชวงเวลาที่กําหนดใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอไป
(5) จัดทํารูปเลมแผนยุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติการฯ 5 ป ที่จัดทําขึ้นใหมหรือเลมที่มีการทบทวน
ในแตละป สงใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินงาน และจัดสงใหกลุม องคกร เครือขาย
แรงงานนอกระบบที่เกี่ยวของ
(6) จัดสงแผนยุทธศาสตรฯ ที่จัดทําขึ้นใหมหรือเลมที่มีการทบทวนแตละปใหกองการแรงงานนอก
ระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในรูปแบบ CD เพื่อประมวลภาพรวมและ
นํา เสนอต อ คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแหงชาติตอไป
4.5 ประสาน สนับสนุน บูรณาการกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน กลุม องคกร ผูนํา แรงงานนอกระบบ
และเครือขายในการวางแผนการดําเนินงาน ประสานทรัพยากร ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
(1) สงเสริม สนับสนุนขอมูล ดานวิชาการ องคความรู แนวทาง และทรัพยากรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
(2) ประสานการดําเนินงานเพื่อใหการดําเนินงานของแตละหนวยงาน องคกร/กลุม/ชุมชน และเครือขาย
แรงงานนอกระบบบรรลุผลสําเร็จ
(3) กําหนดระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อรับทราบปญหา
อุปสรรค และนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในระยะตอ ๆ ไป ไดแก
(3.1) ระบบการเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงาน
(3.2) แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลโดยการนิเทศงานหรือตรวจเยี่ยมในพื้นที่ดําเนิน
โครงการ โดยมีเจาหนาที่สํานักงานแรงงานจังหวัดเปนฝายเลขานุการ ฯลฯ
(4) ประมวลผลขอมูลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ จัดทํารายงานเสนอ
ตอคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานอกระบบจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด และปลัดกระทรวงแรงงานตามลําดับ
เพื่อประมวลรายงานตอคณะกรรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแหงชาติ
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4.6 รับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของแรงงานนอกระบบ สงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
(1) กรณีรองทุกขดวยตนเอง
(1.1) จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับเรื่องรองทุกขจากแรงงานนอกระบบ ณ ศูนยประสานงานและ
สนับสนุนเครือขายแรงงานนอกระบบจังหวัด
(1.2) จัดทําเอกสารแบบฟอรมสําหรับใหแรงงานนอกระบบที่ยื่นคํารองทุกขกรอกขอมูล
(1.3) เจาหนาที่สอบถามขอเท็จจริง/รายละเอียด พิจารณาตรวจสอบวินิจฉัยบทบาทภารกิจ
ของหนวยงานที่จะแกไขปญหาของผูยื่นรองทุกข
(1.4) ลงรับในระบบ
(1.5) ประสานสงตอเรื่องใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
(2) กรณีจัดใหมีการรองทุกขทางเว็บไซต
(2.1) จัดใหมีการรองทุกขทางเว็บไซต โดยมีระบบตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูยื่นคํารอง
(หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ที่อยู ฯลฯ)
(2.2) จัดเจาหนาที่รับผิดชอบตรวจสอบขอมูลทางเว็บไซตเปนประจําทุกวัน ตรวจสอบวินิจฉัย
บทบาทภารกิจของหนวยงานที่จะแกไข
(2.3) พิมพคํารองทุกข ประสานสงตอเรื่องที่มีผูยื่นเรื่องรองทุกขใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
(3) ประสานติดตามผลการแกไขปญหาจากหนวยงานที่รับผิดชอบและแจงผูรองทราบ
4.7 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด
(1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด อยางนอย 3 ครั้ง/ป
(2) คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด มีการบริห ารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ในการกําหนดนโยบาย กํากับติดตาม และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แหงชาติ (คนช.)
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. จัดทําทะเบียนขอมูลแรงงานนอกระบบและเครือขาย
(รวมแรงงานคนพิการ และแรงงานสูงอายุ)
2. สรางและพัฒนาเครือขายแรงงานนอกระบบ
3. วิเคราะหสถานการณแรงงานนอกระบบในจังหวัด
4. จัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
จังหวัด และแผนปฏิบตั ิการสงเสริม คุมครอง และ
พัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัด..... 5 ป
5. ประสาน สนับสนุน บูรณาการกับหนวยงาน
ภาครัฐ เอกชน กลุม องคกร ผูนํา แรงงานนอกระบบ
และเครือขายในการวางแผนการดําเนินงาน ประสาน
ทรัพยากร ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ
6. รับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของแรงงานนอกระบบ
สงตอใหหนวยงานที่เกีย่ วของ
7. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบจังหวัด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59
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6. การรายงานผล
รายงานผลการดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน
7 พื้นที่ดําเนินการ
76 จังหวัด
8 หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน กองการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
9 (ถามี) เอกสารแนบ เชน แบบฟอรมการรายงาน แบบฟอรมการสํารวจ
- แบบ 1 ทะเบียนแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงานผูสูงอายุของจังหวัด...........
- แบบ 2 สรุปขอมูลแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงานผูสูงอายุของจังหวัด...........
- –ตัวอยาง- รายงานผลการวิเคราะหสถานการณแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงานผูสูงอายุ
ของจังหวัด...........
- ทะเบียนเครือขายแรงงานนอกระบบจังหวัด...........
- แบบรายงาน 1 แบบรายงานผลการชวยเหลือแรงงานนอกระบบ (ตามแผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครอง
และการพัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจําป 2559 จังหวัด..........................)
- แบบรายงาน 2 แบบรายงานผลการดําเนินงานจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผูสูงอายุ ประจําป 2559 จังหวัด.......................

***********************************************
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โครงการสาน สราง เสริมสุขแรงงานไทย
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ลดความขัดแยง

และเสริมสรางสุขแรงงานไทย เกิดความสามัคคีและปรองดองในชาติ
1.2 เพื่อนําภารกิจการใหบริการประชาชนของกระทรวงแรงงาน เชื่อมโยงกับภารกิจแรงงานนอกระบบ
2. เปาหมายของงาน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดที่ใชในการติดตามผล
ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในแผนงาน : การสรางความปรองดองสมานฉันท
โครงการ : สาน สราง เสริมสุขแรงงานไทย
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ : จํานวน
ประชาชนวัยแรงงานมี
ความรู ความเขาใจสิทธิ
หนาที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ ปนประมุข
เชิงคุณภาพ : รอยละของผู
รวมโครงการมีความสุขและ
ความพึงพอใจ

ตัวชี้วัดกิจกรรม
เปาหมายของกิจกรรม
ตัวชี้วัด : จํานวนประชาชน ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่
วัยแรงงานที่เขารวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรม
จํานวน 75,000 คน

เปาหมายของ สรจ.
คน

3. รูปแบบของการทํางาน

3.1 ประชาสัมพันธโครงการ
(1) ประชาสั ม พั น ธ ก อ นดํา เนิ น งาน เพื่ อ ให ป ระชาชนได รั บ ทราบการให บ ริ ก าร
กระทรวงแรงงานพบประชาชน โดยใชสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน ฯลฯ
(2) ประชาสัมพันธระหวางดําเนินงาน โดยใชสื่อประชาสัมพันธ
3.2 การดําเนินโครงการ แบงเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
(1) กิจกรรมตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน เชื่อมโยงกับภารกิจแรงงานนอกระบบ
เชน กิจกรรมใหความรูดานอาชีพ รายได การคุมครองสวัสดิการใหกับแรงงานนอกระบบ
(2) กิจกรรมเสริมตามภารกิจของหนวยงานภาครัฐตาง ๆ เชน เชน กิจกรรมสันทนาการเพื่อสราง
ความปรองดอง ความสามัคคีของประชาชน ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
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4. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. การดําเนินโครงการ
สาน - สราง –
เสริมสุขแรงงาน
2. การรายงานผล
การดําเนินโครงการฯ

ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

5. การรายงานผล

: จํานวน 1 ครั้ง (เดือนสิงหาคม 2559)

6. พื้นที่ดําเนินการ

: 76 จังหวัด

7. หนวยงานรับผิดชอบ

: 1. สํานักงานแรงงานจังหวัดที่ดําเนินโครงการฯ (รายงานผลพรอมภาพ
ประกอบการดําเนินโครงการฯ ของจังหวัด)
2. กลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค (รายงานภาพรวม
การดําเนินโครงการฯ

เอกสารแนบ

: แบบฟอรมการรายงานการดําเนินโครงการสาน - สราง – เสริมสุขแรงงานไท

******************************************
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ก.ย.
59

แผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุม ครองแรงงาน
ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
กิจกรรมหลัก : ประสานการใหบริการดานแรงงาน
ตัวชี้วัดผลผลิต :
เชิงปริมาณ : จํานวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการดานแรงงาน
217,650 คน
- การประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงาน
(อาสาสมัครแรงงานระดับตําบล 1 คนตอจํานวนประชาชนฯที่ขอรับบริการ 30 คน ;
อาสาสมัครแรงงานระดับตําบลที่ไดรับคาตอบแทน จํานวน 7,255 คน)
: จํานวนผูไดรับบริการดานแรงงานผานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน 268,000 คน
- ประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่ โดยศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
เชิงคุณภาพ : 1. รอยละ 31 ของประชาชนวัยแรงงานที่ไดรับการคัดกรองเพื่อสงตอตามเกณฑที่กําหนด
จํานวนประชาชนวัยแรงงานที่ไดรับการคัดกรองเพื่อสงตอ 77,500 คน
- คัดกรองเพื่อสงตอ โดย สํานักงานแรงงานจังหวัด
67,470 คน
- ใหบริการประชาชนดานแรงงาน โดย ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
83,080 คน
2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการดานแรงงานไมนอยกวารอยละ 80
(ไมนําสงผลผลิต)
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
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การดําเนินงานโดยสํานักงานแรงงานจังหวัด ประกอบไปดวย 4 กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมรอง 1.1 สงเสริมและบริหารจัดการเครือขายแรงงาน
1) การประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่ โดย อาสาสมัครแรงงาน
เปาหมายเชิงปริมาณ (ชี้เปา)
217,650 คนตอป
(อาสาสมัครแรงงาน 1 คน : 30 คน : ป)
งบประมาณ (76 จังหวัด)
5,477,700 บาท
1.1.1
การประสาน
การใหบริการ
ดานแรงงานในพื้นที่

2) คาตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน*
ตัวชี้วัดจํานวนอาสาสมัครแรงงาน
งบประมาณ (76 จังหวัด)

7,255 คน
48,754,000 บาท

งวดที่ 1 ตุลาคม 58 – มีนาคม 59 อสร. 1 คน : 600 บาท : 6 เดือน 26,118,000 บาท
งวดที่ 2 เมษายน – สิงหาคม 59 อสร. 1 คน : 600 บาท : 5 เดือน 21,765,000 บาท
งวดที่ 3 กันยายน 59 การจัดสรรขึ้นอยูกับประมาณการเบิกจาย : 600 บาท : 1 เดือน

3) คาใชจายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
โดยอาสาสมัครแรงงาน รวมใจอาสาพัฒนาบานเกิด
เปาหมายเชิงปริมาณ(1 จังหวัด : 1 กิจกรรม)
76 กิจกรรม
งบประมาณ (76 จังหวัด)
540,000 บาท
กิจกรรมรอง 1.2 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน
1.2.1
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครแรงงาน
และพี่เลี้ยง
อาสาสมัครแรงงาน

โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค
เปาหมายเชิงปริมาณ
76 ครัง้ /7,255 คน
(1 จังหวัด : 1 กิจกรรม :จํานวนอาสาสมัครแรงงานที่เขารับการอบรม+ศึกษาดูงาน)
งบประมาณ (76 จังหวัด)
17,412,000 บาท

ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย (รายละเอียดตามแผนการจัดสรรงบประมาณตามที่แนบ)
ครั้งที่ 1 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559 (เดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) จํานวน 6 เดือน
ครั้งที่ 2 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559 (เดือนเมษายน – สิงหาคม 2559) จํานวน 5 เดือน
ครั้งที่ 3 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559 (เดือนกันยายน 2559) จํานวน 1 เดือน
โดยพิจารณาการจัดสรรตามผลการเบิกจายรอบ 11 เดือนและประมาณการเบิกจายคาตอบแทน
ฝายพัฒนาเครือขาย (อาสาสมัครแรงงาน) ติดตอ 02 232 1164, 02 232 1477 โทรสาร. 02 232 1169, 02 247 9179
นางสาวหทัยชนก พูลศิริ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
นางสาวตองตา บุญมาดี
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
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การประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงาน (ชี้เปา)
1. วัตถุประสงค : เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงานจากทุกหนวยงานในสังกัดโดยผานเครือขาย
อาสาสมัครแรงงาน
2. เปาหมายงาน : ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดที่ใชในการติดตาม
ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
ตัวชี้วัดกิจกรรม

เปาหมายของ
กิจกรรม

เปาหมายของสํานักงานแรงงานจังหวัด
/แบบรายงาน

เชิงปริมาณ
217,650 คนตอป ตามที่ไดจัดสรรจากสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
: จํานวนประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
- แบบ สภ.4 รายงานผลการปฏิบัติงานและ
ไดรับบริการดานแรงงาน(ชี้เปา)
(อาสาสมัครแรงงาน 1 คน : 30 คน)
การใชจายเงินฯ ตามแบบรายงาน ป 2559
3. รูปแบบการทํางาน : กิจกรรมประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่ โดย อาสาสมัครแรงงาน เปนการจัดสรร
งบประมาณเปนงบทํางานใหกับสํานักงานแรงงานจังหวัด โดยกําหนดเปาหมายการทํางาน ดังนี้
คํานวณจากจํานวนอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล x จํานวนผูรับบริการ 30 คน
เปนงบทํางานสําหรับใชในการปฏิบัติภารกิจงานดานอาสาสมัครแรงงาน ในการสนับสนุนใหบรรลุเปาหมาย
ของการใหบริการดานแรงงาน ไดแก
ประชุมหัวหนาสวนที่มีวาระเกี่ยวของกับอาสาสมัครแรงงาน
- ประชุมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับอาสาสมัครแรงงาน (พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน)
ประชุมแกนนํา/เครือขายอาสาสมัครแรงงานเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางและติดตามผลการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงคําสั่งคณะทํางานอาสาสมัครแรงงานระดับจังหวัด/แตงตั้งอาสาสมัครแรงงาน
- ปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนประวัติอาสาสมัครแรงงาน
แตงตั้งคณะทํางานและดําเนินการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดนระดับจังหวัด
- ติดตามการดําเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน
บริหารจัดการอื่นๆที่เกี่ยวของกับงานดานอาสาสมัครแรงงาน
4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 การดําเนินงานและการรายงานผล
1) กระทรวงแรงงานจัดสรรเปาหมายและโอนเงินเพื่อใหจังหวัดดําเนินการตามหลักเกณฑ
2) สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงานดานอาสาสมัครแรงงานใหแก
อาสาสมัครแรงงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
3) อาสาสมัครแรงงานดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
(แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน : สภ.1) ใหกับสํานักงานแรงงานจังหวัด
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4 ) สํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการบันทึกลงขอมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อคัดกรอง – สงตอผูขอรับบริการ
ดานแรงงานไปยังหนวยงานในสังกัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไป (แบบรับเรื่องสงตอของผูขอรับ
บริการดานแรงงาน (รายบุคคล) : สภ. 2)
5) สํานักงานแรงงานจังหวัดรวบรวมผลการปฏิบัติงานดานอาสาสมัครแรงงานประจําเดือนและรายงานแผน/
ผลการใชจายเงินประจําเดือน(สภ. 4)ใหกับฝายพัฒนาเครือขาย(อาสาสมัครแรงงาน) กลุมสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 2 ของเดือน (E – mail : volunteer_mol@hotmail.com หรือโทรสาร. 02 232 1169,
02 247 9179)เพื่อรายงานผลการดําเนินงานดานอาสาสมัครแรงงานในภาพรวมตอไป
4.2 การคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดน
สํานักงานแรงงานจังหวัดพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดนระดับจังหวัด จํานวน 1 คน เพื่อเสนอ
เขารับการคัดเลือกเปนตัวแทนกระทรวงแรงงานในระดับประเทศตอไป โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) แต งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคั ดเลื อกอาสาสมั ครแรงงานดี เดนระดับจั งหวั ดตามหลั กเกณฑ
ที่กระทรวงแรงงานกําหนด จังหวัดละ 1 คน (รายละเอียดตามแบบคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดน ป 2559)
2) แจ งผลการพิ จารณาพร อมส งแบบลงความเห็ นการพิ จารณาคั ดเลื อกฯ ประวั ติ และผลงานของ
อาสาสมัครแรงงานทั้งรูปเลมและไฟลขอมูล จํานวน 1 ชุด ใหสํานักตรวจและประเมินผล กลุมสนับสนุนเครือขายและ
ประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
4.3 การสํารวจความพึงพอใจ
สํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการประชาชนดานอาสาสมัครแรงงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการประชาชนดานอาสาสมัครแรงงาน : สภ.3)
และสรุปผลการสํารวจฯตามแบบรายงาน (รายงานผลความพึงพอใจการใหบริการประชาชนดา นอาสาสมัค ร
แรงงาน : สภ.5) ใหสํานักตรวจและประเมินผล กลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค จํานวน 2 ครั้ง ไดแก
รอบที่ 1 ผลการสํารวจความพึงพอใจฯ ในไตรมาสที่ 1 – 2 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2559
รอบที่ 2 ผลการสํารวจความพึงพอใจฯ ในไตรมาสที่ 3 – 4 ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2559
อธิบายเพิ่มเติม : วิธีคํานวณระดับความพึงพอใจ
1) เทียบคะแนนตามระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด = 5 คะแนน
มาก
= 4 คะแนน
ปานกลาง = 3 คะแนน
นอย
= 2 คะแนน
นอยที่สุด = 1 คะแนน
2) คํานวณคาคะแนนถวงน้ําหนัก
คํานวณคาความถี่ที่ไดจากระดับความพึงพอใจแตละชอง ตัวอยางเชน มีผูตอบแบบพึงพอใจทั้งสิ้น 220 คน
มากที่สุด จํานวนผูลงคะแนนชองนี้ 150 คน จากขอ 1 คิดคาคะแนน = 5 คะแนน x 150 = 750
มาก
จํานวนผูลงคะแนนชองนี้ 50 คน จากขอ 1 คิดคาคะแนน = 4 คะแนน x 50 = 200
ปานกลาง จํานวนผูลงคะแนนชองนี้ 15 คน จากขอ 1 คิดคาคะแนน = 3 คะแนน x 15 = 45
นอย
จํานวนผูลงคะแนนชองนี้ 5 คน จากขอ 1 คิดคาคะแนน = 2 คะแนน x 5 = 10
นอยที่สุด จํานวนผูลงคะแนนชองนี้ 0 คน จากขอ 1 คิดคาคะแนน = 1 คะแนน x 0 = 0
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3) หาคาคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
โดยนําคาคะแนนถวงน้ําหนักในทุกระดับความพึงพอใจของแตละระดับความพึงพอใจ มารวมกันเทากับ 1005
แลวหารดวยจํานวนผูตอบแบบพึงพอใจ (220 คน)
-------> (750 + 200 + 45 + 10 + 0) = 4.57
220
4) คํานวณรอยละของความพึงพอใจ
โดยนําคะแนนถวงน้ําหนักเฉลี่ย คือ 4.57 คูณ 100 หาร 5
-------> 4.57 x 100 = 91.40
5
ดังนั้นไดขอสรุปวาจากแบบพึงพอใจที่มีผูตอบทั้งสิ้น 220 คน คิดเปนคาความพึงพอใจรอยละ 91.40
5. แผนการปฏิบัติงาน / งบประมาณจัดสรร (ตามแผนการจัดสรรงบประมาณดานอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด)
สําหรับปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)
งบประมาณจัดสรรสําหรับ 76 จังหวัด จํานวนรวมทั้งสิ้น 5,477,700 บาท
6. การรายงานผล (เอกสารที่เกี่ยวของ)
ที่
แบบรายงาน
1 สภ.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครแรงงาน
2 สภ. 2 บันทึกการขอรับบริการดานแรงงานเปน
รายงานบุคคล และเพื่อสงตอไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ
3 สภ. 3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
การใหบริการประชาชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
4 สภ. 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช
จายเงินประจําเดือน

รายละเอียดการรายงาน
ผูรับผิดชอบ
ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
อาสาสมัครแรงงาน
สงใหกับสํานักงานแรงงานจังหวัด
สงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
ภายใน 5 วัน
รอบที่ 1 (ไตรมาสที่ 1 - 2)
สํานักงานแรงงานจังหวัด
(ภายในวันที่ 15 เมษายน 2559)
รอบที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 - 4)
(ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559)
สงรายงานใหกับกลุมงาน
สํานักงานแรงงานจังหวัด
สนับสนุนเครือขายและประสาน
ภูมิภาค ภายในวันที่ 2 ของเดือน
เปนประจําทุกเดือน
volunteer_mol@hotmail.com

โทรสาร : 02 232 1169
02 247 9179
หมายเหตุ : สภ.3 และ สภ. 4 สงรายงานใหกับกลุมงานสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค
E-mail : volunteer_mol@hotmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9179
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คาตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
1. วัตถุประสงค : เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับอาสาสมัครแรงงานระดับตําบลทั่วประเทศ โดยจัดสวัสดิการในรูป
คาตอบแทนในการปฏิบัติงาน และเพื่อใหการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
2. เปาหมายงาน :
เปาหมายของ
กิจกรรม
อาสาสมัครแรงงานระดับตําบล
อาสาสมัครแรงงาน
ไดรับคาตอบแทนรายเดือนๆละ
ระดับตําบล
600 บาท (จํานวนทั้งสิ้น 7,255 คน) จํานวน 7,255 คน
ตัวชี้วัดกิจกรรม

เปาหมายของสํานักงานแรงงานจังหวัด
/แบบรายงาน
อาสาสมัครแรงงานระดับตําบล จํานวน 7,255 คน
ไดรับคาตอบแทน

3. รูปแบบการทํางาน : กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดตามจํานวนอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล
เพื่อใหสํา นักงานแรงงานจังหวัดเบิกจายคา ตอบแทนใหอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล เปนรายเดือน โดยนําสง
รายงานผลการปฏิบัติงานเปนรายเดือนตามแบบสรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของอาสาสมัครแรงงาน (สภ.1)
4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดตามจํานวนอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล
4.2 จังหวัดทบทวนคําสั่งแตงตั้งอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล พรอมจัดทําบัตรประจําตัวของอาสาสมัครแรงงาน
ระดับตําบล และจัดทําทําเนียบอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล
4.3 มอบหมายภารกิจใหอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล ดําเนินการ
4.4 มีการประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล เปนรายไตรมาส หรือตามระยะเวลาเหมาะสม
4.5 อาสาสมัครแรงงานระดับตําบลรายงานตามแบบ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน
(แบบ สภ.1) ทุกวันที่ 25 ของเดือน
4.6 เบิกจายคาตอบแทนอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล เปนรายเดือน
4.7 สํานักงานแรงงานจังหวัดรายงานผลการเบิกจายเงินตามแบบรายงาน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจาย
ประจําเดือน (แบบ สภ.4) ทุกวันที่ 2 ของเดือน
5. แผนการปฏิบัติงาน / งบประมาณจัดสรร (ตามแผนการจัดสรรงบประมาณดานอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด)
สําหรับปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) จัดสรรงบประมาณรายจายฯ
จํานวน 3 ครั้ง จํานวนรวมทั้งสิ้น 48,754,000 บาท
ครั้งที่ 1 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559 (เดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) จํานวน 6 เดือน
ครั้งที่ 2 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559 (เดือนเมษายน – สิงหาคม 2559) จํานวน 5 เดือน
ครั้งที่ 3 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559 (เดือนกันยายน 2559) จํานวน 1 เดือน
โดยการจัดสรรงบประมาณฯครั้งที่ 3 จะจัดสรรตามผลการเบิกจายรอบ 11 เดือนและประมาณการ
เบิกจายคาตอบแทนอาสาสมัครแรงงานของแตละจังหวัด ทั้งนี้ขอใหเตรียมประมาณการเพื่อแจงสํานักตรวจและ
ประเมิ นผล กลุ มสนับสนุนเครื อขายและประสานภู มิภาค ภายในวั นที่ 30 มิถุน ายน 2559 กรณีมีงบคาตอบแทน
อาสาสมัครแรงงานเหลือจายใหแจงสงคืนสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ภายในตนเดือนสิงหาคม 2559
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6. การรายงานผล (เอกสารที่เกี่ยวของ)
ที่
แบบรายงาน
1 สภ.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครแรงงาน
2 สภ. 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช
จายเงินประจําเดือน

รายละเอียดการรายงาน
ผูรับผิดชอบ
ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
อาสาสมัครแรงงาน
สงใหกับสํานักงานแรงงานจังหวัด
สงรายงานใหกับกลุมงาน
สํานักงานแรงงานจังหวัด
สนับสนุนเครือขายและประสาน
ภูมิภาค ภายในวันที่ 2 ของเดือน
เปนประจําทุกเดือน
volunteer_mol@hotmail.com

โทรสาร : 02 232 1169
02 247 9179
หมายเหตุ : สภ. 4 สงรายงานใหกับกลุมงานสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค
E-mail : volunteer_mol@hotmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9179

***********************************************
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กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
โดยอาสาสมัครแรงงาน รวมใจอาสาพัฒนาบานเกิด
1. วัตถุประสงค :
1) เพื่ อเฉลิ มพระเกี ย รติ พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม ภายใตโครงการ “เฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานรวมใจประสานพัฒนาบานเกิด”
2) เพื่อเปดโอกาสใหอาสาสมัครแรงงานไดรวมกับภาคีในชุมชนทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ/เอกชน/ประชาชนทั่วไป
ไดบําเพ็ญประโยชนเพื่อสาธารณะ อันจะเปนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผานการทํากิจกรรมรวมกันภายใตโครงการ
“เฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานรวมใจอาสาพัฒนาบานเกิด”
3) เพื่อยกระดับความสัมพันธอันดีระหวางอาสาสมัครแรงงานรวมกับภาคีในชุมชนทุกภาคสวน สงผลให
การประสานความรวมมือเพื่อนําบริการดานแรงงานลงสูกลุมเปาหมายในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เปาหมายงาน :
ตัวชี้วัดกิจกรรม
เชิงปริมาณ
76 จังหวัดไดดําเนินการจัดกิจกรรม
บําเพ็ญสาธารณประโยชนในชุมชน/
พื้นที่เพื่อเปนการการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว จังหวัดละ 1 กิจกรรม

เปาหมายของ
กิจกรรม

เปาหมายของสํานักงานแรงงานจังหวัด/แบบรายงาน

76 กิจกรรม
76 จังหวัด

รายงานผลการจัดกิจกรรมพรอมรูปถายกิจกรรม
ทั้งรูปเลมและไฟลขอมูล จํานวน 1 ชุด

3. รูปแบบการทํางาน : กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณให 76 จังหวัดๆ ละ 7,000 – 8,000 บาท เพื่อให
สํานักงานแรงงานจังหวัดเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดสรรงบประมาณใหสํานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติภายใตโครงการ “เฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานรวมใจอาสาพัฒนาบานเกิด”จังหวัดละ 1 กิจกรรม
/1 ครั้ง/ป รวมกิจกรรมทั้งโครงการ 76 ครั้ง
4.2 ใหจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติในลักษณะบําเพ็ญประโยชนเพื่อสาธารณะในชุมชน/
พื้ น ที่ เช น การปรั บ ปรุ ง /ฟ น ฟู / ทํ า ความสะอาดสถานที่ ร าชการหรื อ พื้ น ที่ ส าธารณะของชุ ม ชน การปลู ก ต น ไม
การบริจาคโลหิต เปนตน โดยพรอมเพรียงกันในวันที่ 5 ธันวาคม (กรณีที่จังหวัดใดมีความประสงคกําหนดจัดกิจกรรม
ในชวงอื่นขอความกรุณาแจงเหตุผล/ความจําเปนใหสวนกลางเพื่อรับทราบดวย)
4.3 ใหอาสาสมัครแรงงานและเครือขายเขารวมจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน พรอมประสานภาคีในชุมชน
ทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป เขารวมกิจกรรม
4.4 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมพรอมรูปกิจกรรมทั้งรูปเลมและไฟลขอมูล จํานวน 1 ชุด ใหสํานักตรวจและ
ประเมินผล กลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อสรุปผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมตอไป
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5. แผนการปฏิบัติงาน / งบประมาณจัดสรร (ตามแผนการจัดสรรงบประมาณดานอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด)
สําหรับปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)
งบประมาณจัดสรรสําหรับ 76 จังหวัด จํานวนรวมทั้งสิ้น 540,000 บาท
6. การรายงานผล
แบบรายงาน
รายงานผลการจัดกิจกรรมพรอมรูปกิจกรรม
ทั้งรูปเลมและไฟลขอมูล จํานวน 1 ชุด

รายละเอียดการรายงาน
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
หรือภายหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานแรงงานจังหวัด

หมายเหตุ : สงรายงานใหกับกลุมงานสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค
E-mail : volunteer_mol@hotmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9179

***********************************************
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โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค
1. วัตถุประสงค :
1.1) เพื ่อ เสริม สรา งองคค วามรู ด า นแรงงาน อัน จะเปน ประโยชนต อ การปฏิบ ัต ิภ ารกิจ
การประสานการใหบริการดานแรงงานใหแกเครือขายอาสาสมัครแรงงาน
1.2) เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด การบู ร ณาการงานด า นอาสาสมั ค รแรงงานระหว า งหน ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงแรงงานกับเครือขายอาสาสมัครแรงงาน
1.3) เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงานดานอาสาสมัครแรงงานสงผลใหเกิดการ
พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
กอใหเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด
2. เปาหมายงาน :
ในการดําเนิ นงานของสํ านักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดที่ใชในการติดตามภายใต
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
เปาหมายของ
เปาหมายของสํานักงานแรงงานจังหวัด
ตัวชี้วัดกิจกรรม
กิจกรรม
/แบบรายงาน
เชิงปริมาณ
อาสาสมัครแรงงานผูเขารับการอบรม
7,255 คน
รายงานผลการจัดกิจกรรมพรอมรูปถายกิจกรรม
76 จังหวัด
ทั้งรูปเลมและไฟลขอมูล จํานวน 1 ชุด
จํานวน 7,255 คน/ 76 จังหวัด/
กิจกรรม
3. รูปแบบการทํางาน :
กิจกรรมประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงาน เปนการจัดสรรงบประมาณเปน
งบรายจายอื่นสําหรับใหกับสํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการจัดอบรมพรอมการศึกษาดูงานใหกับ อาสาสมัคร
แรงงานและเครือขายอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่
4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 กระทรวงแรงงานจัดสรรเปาหมายและโอนเงินเพื่อใหจังหวัดดําเนินการตามหลักเกณฑ
4.2 สํานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด กําหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางศักยภาพอาสาสมัคร
แรงงาน เพื่อเพิ่มองคความรูอันเปนประโยชนใหกับอาสาสมัครแรงงาน รวมถึงเครือขายอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่
เกี่ยวกับภารกิจและขาวสารขอมูลดานแรงงาน แนวทางการปฏิบัติงานดานอาสาสมัครแรงงาน เทคนิคการจูงใจและ
ใหคําปรึกษา เปนตน และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อใหผูเขารับการอบรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตางๆ
เพื่อนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดตอไป จํานวนอยางนอย 6 ชม. จังหวัดละ 1 กิจกรรม จํานวนอยางนอย 12 ชั่วโมง
4.3 ประเมิ น ความรู กอนและหลั งของผู เข ารับ การอบรมเพื่อ วัด ระดั บ ความรูค วามเข าใจในภารกิจ ของ
กระทรวงแรงงานและแนวทางการปฏิบัติงานดานอาสาสมัครแรงงาน
4.4 จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธอันดีระหวางเครือขายอาสาสมัครแรงงาน และเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน ในฐานะ “กลไกสําคัญขับเคลื่อนการนําบริการสูประชาชนในพื้นที่”
4.5 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมพรอมรูปกิจกรรมทั้งรูปเลมและไฟลขอมูล จํานวน 1 ชุด ใหสํานักตรวจและ
ประเมินผล กลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมตอไป
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5. แผนการปฏิบัติงาน / งบประมาณจัดสรร (ตามแผนการจัดสรรงบประมาณดานอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด)
การจัดกิจกรรมการฝ กอบรมและศึกษาดูงานใหแกอาสาสมัครแรงงานและเครื อขา ยอาสาสมั ครแรงงาน
ภายใตโครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายแรงงานระดับภูมิภาคนี้ เปนประเภท “งบรายจายอื่น”โดยมีกําหนด
ระยะเวลาในการดํ า เนิ น การสํ า หรั บ ปฏิ บั ติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในหว งไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 2
(ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) สําหรับกรอบแนวทางการดําเนินงาน ซึ่งกลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค
จะแจงใหทราบตอไป
งบประมาณจัดสรรสําหรับ 76 จังหวัด จํานวนรวมทั้งสิ้น 17,412,000 บาท
6. การรายงานผล
แบบรายงาน
รายงานผลการจัดกิจกรรมพรอมรูปกิจกรรม
ทั้งรูปเลมและไฟลขอมูล จํานวน 1 ชุด

รายละเอียดการรายงาน
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
หรือภายหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานแรงงานจังหวัด

หมายเหตุ : สงรายงานใหกับกลุมงานสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค
E-mail : volunteer_mol@hotmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9179

***********************************************
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ตารางแผนการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงาน
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งาน/กิจกรรม/โครงการ
1. การประสานการใหบริการดานแรงงาน
โดยอาสาสมัครแรงงาน (ชี้เปา)
- ประชุมชี้แจงแนวทางแก อสร.
2. คาตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห ัวฯ โดย อาสาสมัครแรงงาน
4. โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขาย
แรงงานระดับภูมิภาค
5. กิจกรรมคัดเลือกอาสาสมัครแรงงาน
ดีเดนระดับจังหวัด จํานวน 1 คน
6. สํารวจความพึงพอใจดานอาสาสมัครแรงงาน
(รายบุคคล : สภ.5)
7. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ
พัฒนางานอาสาสมัครแรงงาน 4 รุน
(4ภาค) ณ กรุงเทพมาหานคร ผูเขาสัมมนา
เจาหนาที่พี่เลีย้ ง จาก สรจ. และผูแ ทน
อาสาสมัครแรงงาน จาก 76 จังหวัดๆละ
3-4 คน

แผนการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงาน (ตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ผูรับผิดชอบ
ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59
อาสาสมัคร
อาสาสมัครแรงงาน 1 คน ตอผูมาติดตอขอรับบริการ 30 คนตอป
แรงงาน
สรจ.
สรจ.
1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง

ประมาณการ

สรจ.

วันที่ 5

สรจ.

ภายในไตรมาสที่ 2

สรจ.
สรจ.

สภ.สตป.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ภายใน 30 พ.ค. 59
รอบที่ 1

รอบที่ 2

2 – 4 20 – 22
รุน 1
รุน 4
16 – 18
รุน 2
23 – 25
รุน 3

หมายเหตุ : เพื่อใหเปนไปตามมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณป พ.ศ. 2559 ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ของใหดําเนินการและใชจายงบประมาณตามแผนที่กําหนดอยางเครงครัด
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1 ครั้ง

งาน/กิจกรรม/โครงการ
1. รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําเดือน
(สภ. 1)
2. รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําเดือน
(สภ. 4) (ผลงาน+ผลเงิน)
- การประสานการใหบริการดานแรงงาน
โดย อาสาสมัครแรงงาน (ชี้เปา)
- คาตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
- ภารกิจงานอื่นๆดานอาสาสมัครแรงงาน
3. แจงการแตงตั้ง/ปรับเปลี่ยนทะเบียน
อาสาสมัครแรงงาน
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ พรอมรูปกิจกรรม
และไฟล จํานวน 1 ชุด
5. รายงานผลการจัดโครงการเสริมสราง
ศักยภาพเครือขายแรงงานระดับภูมิภาค
6. สงแบบลงความเห็นการพิจารณา
คัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดนประวัติ
ผลงานทั้งรูปเลมและไฟล จํานวน 1 ชุด
7. รายงานความพึงพอใจดานอาสาสมัคร
แรงงาน (ภาพรวม สภ.3)

ปฏิทินการรายงานผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงาน ประจําป พ.ศ. 2559
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ผูรับผิดชอบ
ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59
อาสาสมัคร
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
แรงงาน
25
25
25
25
25
25
25
25
25
สรจ.

วันที่ 2

วันที่ 2

วันที่ 2

วันที่ 2

วันที่ 2

วันที่ 2

วันที่ 2

วันที่ 2

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59
วันที่
วันที่
วันที่
25
25
25
วันที่ 2

วันที่ 2

วันที่ 2

สรจ.
สรจ.

วันที่ 31

สรจ.

วันที่ 31

สรจ.
สรจ.

วันที่ 30
วันที่ 15
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การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการเชิงบูรณาการสงเสริมความรวมมือ
และติดตามผลการจัดการดานแรงงานในพื้นที่/ชุมชน
(พัฒนาระบบบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามผล
การจัดการด้ านแรงงานในพื ้นที่/ชุมชน)

1. วัตถุประสงค
เพื่ อ ขยายโอกาสในการมี ง านทํ า เพิ่ ม ทางเลื อ กในการประกอบอาชี พ รวมทั้ ง ความมั่ น คงในการทํ า งาน
ใหแกประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ใหสามารถเขาถึงและไดรับการบริการภายใตภารกิจของกระทรวงแรงงานได
อยางครอบคลุมและทั่วถึง
2. เปาหมายงาน
ตัวชี้วัดกิจกรรม

เปาหมายของกิจกรรม

เชิงปริมาณ
:จํานวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/
ชุมชน ที่ไดรับบริการดานแรงงาน
-จํานวนผูที่ไดรับการคัดกรองและสงตอ
( สรจ.คัดกรอง สงตอ)
เชิงคุณภาพ
:จํานวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/
ชุมชน ที่ไดรับบริการดานแรงงาน
-ผูที่ไดรับการบรรจุงาน/มีงานทํา ไดรับสิทธิ
ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน หรือรับสิทธิ
ประโยชนดานประกันสังคม(สรจ.ติดตามผล)

67,476 คน ตอป
(รอยละ 31 ของจํานวนผู
ขอรับบริการ)
20,916 คน ตอป
(รอยละ 31 ของจํานวนผู
ไดรับการคัดกรอง)

เปาหมายของสํานักงานแรงงาน
จังหวัด/แบบรายงาน
-แบบ สภ.4 รายงานผลการ
ปฎิบัติงานและการใชจายเงินฯ

-แบบ สภ.4 รายงานผลงาน
ปฏิบัติงานและการใชจายเงินฯ

3. กลุมเปาหมาย
-ประชาชนที่ตองการติดตอขอรับบริการจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
4. รูปแบบการทํางาน
พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานใหขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่เปน
ปจจุบันกับอาสาสมัครแรงงาน ซึ่งเปนผูที่นําความรูที่ไดรับไปเผยแพรสูประชาชนในชุมชน หลังจากนั้นอาสาสมัครแรงงาน
จะนําผูประสงคขอรับบริการดานตางๆมายังสํานักงานแรงงานจังหวัด เพื่อใหพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานดําเนินการคัดกรอง
ผูขอรับบริการเบื้องตน จัดกลุมความตองการของผูขอรับบริการจัดลําดับความเหมาะสม กอน – หลัง ตามที่ไดทํา
ความตกลงหรือประชุมกันไว แลวสงตอใหหนวยงานในสังกัดเพื่อรับบริการตามความตองการตอไป
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5. ขั้นตอนการทํางาน
5.1 คัดกรอง
- สรจ. จัดอบรมเพื่อทบทวนขอมูลความรูเพิ่มเติม ในภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานซึ่งเปน
ขอมูลที่ใชปฏิบัติงานที่เปนปจจุบันใหแกอาสาสมัครแรงงาน
- สรจ. จัดทําขอตกลงหรือตั้งคณะทํางาน จัดประชุมเพื่อพิจารณากําหนดกรอบแนวทางการชวยเหลือ/ใหบริการ
ผูประสงคขอรับบริการเปนไปในแนวทางเดียวกัน
-สรจ. รวบรวมขอมูลผูประสงคจะขอรับบริการที่อาสาสมัครแรงงานนํามาคัดกรองจัดลําดับความเหมาะสม
และความจําเปนตามที่ไดตกลงกันไว ตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1) ใหสํานักงานแรงงานจังหวัดบันทึกขอมูลการใหบริการประชาชน เชน ชื่อ - สกุล ที่อยู อายุ อาชีพ ปญหา/
ความตองการ บริการที่ไดรับจากหนวยงานโดยจัดเก็บขอมูลเปนหลักฐานตามแบบรับสงตอของผูขอรับบริการ
ดานแรงงาน (รายบุคคล) (แบบ สภ.2 และตาราง Excel)
2) การเก็บขอมูลบริการดานแรงงาน ใหจําแนกเปนเรื่องที่ประชาชนมารับบริการดานแรงงานในเรื่องสิทธิประโยชน
ดานแรงงาน การคุมครองแรงงาน การจัดหางาน การฝกอาชีพ การติดตามสิทธิประโยชนของคนงานไทย
ที่เดินทางไปทํางานตางประเทศ
5.2 สงตอ
-หลังจากจัดลําดับแลวนําผู ขอรับ บริการมาจัดกลุมตามภารกิจของหนวยงานเพื่อสงผูขอรับ บริการไปยัง
หนวยงานนั้นๆ เพื่อรับบริการตามความตองการตอไป (เก็บสําเนาการจัดสงไว 1 ชุดเพื่อใชติดตามผล)
5.3 ติดตามผล
- สรจ. ติดตามผล (ผูขอรับบริการที่จัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ) เปนระยะ ตามที่ตกลงกันไววาผูขอรับ
บริการไดรับบริการตามวัตถุประสงคหรือไม และรายงานผลใหกลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาคทราบ
ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายฯ (แบบ สภ.4)
6. แผนการปฏิบัติงาน/งบประมาณจัดสรร
รายละเอียดตามการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสํานักงานแรงงานจังหวัด
7. การรายงานผล
แบบรายงาน
*แบบ สภ.2 รับเรื่องสงตอของผูขอรับบริการดานแรงงาน (รายบุคคล)
*แบบ สภ.4 รายงานผลปฏิบัติงานและการใชจายเงินฯ
- จํานวนที่ไดรับการคัดกรองและสงตอ (สรจ.คัดกรอง) ประจําเดือน
- จํานวนผูที่ไดรับการบรรจุงาน การฝก/พัฒนาทักษะ การไดรับสิทธิประโยชน
ดานการประกันสังคม การไดรับสิทธิประโยชนดานแรงงานไทยในตางประเทศ
หรืองานใหคําปรึกษา/ขอมูลขาวสารดานแรงงาน (สรจ.ติดตาม) ประจําเดือน
- งานสํานักงานแรงงานจังหวัดที่สนับสนุนการทํางานของจังหวัด (ไมนําสงผลผลิต)
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กําหนดสงแบบรายงาน
ทุกวันที่ 2 ของทุกเดือน
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ทุกวันที่ 2 ของทุกเดือน
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7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
สํานักงานแรงงานจังหวัด มีการคัดกรอง/สงตอ ผูที่มารับบริการดานแรงงาน ในดานการจัดหางานการฝกอาชีพ/
พัฒนาทักษะ งานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน งานสิทธิประโยชนดานประกันสังคม และสิทธิประโยชนของแรงงาน
ไทยในตางประเทศ จํานวน 67,476 คน ตอป
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
สํานักงานแรงงานจังหวัด มีการติดตามผล จํานวนผูไดรับการบรรจุงาน การฝก/พัฒนาทักษะ การไดรับสิทธิ
ประโยชนดานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน การไดรับสิทธิประโยชนดานการประกันสังคม การไดรับสิทธิประโยชน
ของแรงงานไทยในตางประเทศ จํานวน 20,916 คน ตอป

***********************************************

คูม่ ือการปฏิบัตงิ านของสํานั กงานแรงงานจังหวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

หน้ า 39

การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
1. วัตถุประสงค
เพื่อประชาสัมพันธภารกิจดานแรงงานในพื้นที่สวนภูมิภาค
2. เปาหมายของงาน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดที่ใชในการติดตามผลภายใต
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน
ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เปาหมายของกิจกรรม

เปาหมายของ สรจ.

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
อยางนอย 2 ชองทาง
ตอจังหวัด

ประชาสัมพันธผานสื่อ
อยางนอย 2 ชองทาง

3. รูปแบบของการทํางาน
จัดทําสื่อประชาสัมพันธภารกิจดานแรงงาน (อยางนอย 2 ชองทาง) ตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธใหแกประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบขอมูลและเขาถึงบริการดานแรงงานอยางทั่วถึง และรายงานผลใหกลุม
สนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาคทราบ ตามแบบรายงานการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
4. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย.
58 58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
2. รายงานผลการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธฯ

5. การรายงานผล

: จํานวน 1 ครั้ง (เดือนมิถุนายน 2559)

6. พื้นที่ดําเนินการ

: 76 จังหวัด

7. หนวยงานรับผิดชอบ

: 1. สํานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด (รายงานผลพรอมภาพ
ประกอบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธของจังหวัด)
2. กลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค (รายงานภาพรวม
การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

8. เอกสารแนบ

: แบบรายงานการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
*************************************************
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ก.ย.
59

การใหบริการประชาชนดานแรงงาน โดยศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
1. วัตถุประสงค
1) เพื่อนําบริการดานแรงงานใหเขาถึงประชาชนและเนนใหบริการตามความตองการของประชาชน
2) เพื่ออํานวยความสะดวกในการขอรับบริการ ประชาชนสามารถประหยัดคาใชจายและเวลาในการเดินทาง
3) เพื่อบูรณาการงานบริการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานใหบริการประชาชน ณ จุดเดียว
2. เปาหมายของงาน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดที่ใชในการติดตามผลภายใต
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน
โครงการ/ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
กิจกรรมยอย : ใหบริการประชาชนดานแรงงานโดยศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
ตัวชี้วัดผลผลิต
ตัวชี้วัดกิจกรรม
เชิงปริมาณ : จํานวนผูไดรับบริการ เชิงปริมาณ : กิจกรรม ประสาน
ดานแรงงานผานศูนยบริการรวม การใหบริการดานแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
ตัวชี้วัด : จํานวนผูไดรับบริการ
ดานแรงงานผานศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงาน (บริการขอมูล
เชิงคุณภาพ : รอยละของประชาชน
ขาวสาร)
วัยแรงงานที่ไดรับการคัดกรอง
เพื่อสงตอตามเกณฑที่กําหนด เชิงคุณภาพ : กิจกรรม บริหาร
จัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการ
สูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
ตัวชี้วัด : จํานวนผูไดรับบริการดาน
แรงงานที่ไดรับการคัดกรองสงตอ
(บริการรับเรื่อง-สงตอ และเบ็ดเสร็จ)
เชิงคุณภาพ :
ติดตามผล : จํานวนผูร ับบริการที่
ไดรับการบรรจุงาน ฝกอาชีพ
หรือไดรับสิทธิประโยชนตา งๆ
ตามกฎหมาย ไมนอยกวา
รอยละ 31 ของ กิจกรรม
บริหารจัดการดานแรงงาน
เชิงบูรณาการสูประชาชนใน
พื้นที่/ชุมชน

เปาหมายของกิจกรรม
268,000 ราย ตอป

เปาหมายของ สรจ.
ตามรายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณใหสํานักงานแรงงาน
จังหวัดดําเนินการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559

83,080 ราย ตอป

ตามรายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณใหสํานักงานแรงงาน
จังหวัดดําเนินการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559

จํ านวนประชาชนวั ยแรงงานใน
พื้นที่ไดรับการบรรจุงาน ฝกอาชีพ
หรื อ ได รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน ต า งๆ
ตามกฎหมาย ไมนอยกวารอยละ
31 ของประชาชนวัยแรงงานใน
พื้ น ที่ [ได รั บ การคั ด กรองเพื่ อ
สง ต อตามเกณฑที่ กํ าหนด (รั บ
เรื่อง-สงตอ และเบ็ดเสร็จ)]
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3. รูปแบบของการทํางาน
กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานแรงงานจังหวัดเพื่อนําบริ การดานแรงงานสูประชาชนใน
ระดับพื้นที่ โดยเคานเตอร/ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน และรายงานผลการดําเนินงานการใหบริการประชาชน
ทุ ก เดื อ นตามแบบ ศบร.08/1 (เชิ ง ปริ ม าณ), แบบศบร.08/2 (เชิ ง คุ ณ ภาพ) และแบบรายงาน
การใชจายงบประมาณในการดําเนินงานของเคานเตอร/ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน ศบร.05
4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 การใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน ปจจุบันมีงานบริการ แบงเปน 3 ประเภท 15 หมวด 111 งานบริการ ไดแก
1) งานบริการขอมูลขาวสาร : การใหขอมูลขาวสารดานแรงงานในภารกิจของกระทรวงแรงงานแกประชาชน
ผูมาติดตอและขอรับบริการกอนที่จะเขาสูบริการอื่นๆ ซึ่งทําใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการที่ตองการไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว (15 หมวด 107 งานบริการ)
2) งานบริการรับเรื่อง - สงตอ : การใหบริการในภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่ง
จําเปนตองไดรับการวินิจฉัยจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงานนั้น ๆ โดยจะตองสงไปยังหนวยงานเจาของ
ภารกิจดําเนินการตอ (10 หมวด 50 งานบริการ)
3) งานบริการเบ็ดเสร็จ : การใหบริการในภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยสวนใหญเปน
บริการผานระบบสารสนเทศ เชน การ Matching ตําแหนงงานวาง การทดสอบความพรอมทางอาชีพ (6 หมวด 11 งานบริการ)
รายละเอียดดังตารางที่ปรากฏ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่องานบริการ
กรมการจัดหางาน
1. หมวดสงเสริมการมีงานทํา
รับลงทะเบียนผูสมัครงานในประเทศ โดยผานระบบสารสนเทศ (Matching ตําแหนงงานวาง)
รับลงทะเบียนนายจางและรับแจงตําแหนงงานวาง
บริการนายจางคัดรายชื่อผูสมัครงาน ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
ใหคําแนะนําการแนะแนวอาชีพ (นิเทศขอมูลขาวสารตลาดแรงงานและอาชีพ)
ใหคําแนะนําดานอาชีพ
บริการทดสอบความพรอมทางอาชีพ
ใหคําแนะนําดานการประกอบอาชีพอิสระ
ใหคําแนะนําดานการรับงานไปทําที่บาน
รับแบบคําขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน (ท.รบ.1)
รับแบบใบลงทะเบียนผูวาจาง (แบบฟอรม)
ใหคําแนะนําศูนยขอมูลอาชีพ
ใหคําแนะนําการขออนุญาตดําเนินการจัดหางานในประเทศ
ใหคําแนะนําขอมูลขาวสารแกผูประกันตน กรณีวางงาน
ใหคําแนะนําการหางานแกผูประกันตนกรณีวางงาน
รับแบบขึ้นทะเบียนหางาน (แบบฟอรม)
รับรายงานตัวผูประกันตนกรณีวางงาน
2. หมวดการไปทํางานตางประเทศ
ใหคําแนะนําการขออนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเปนการลวงหนาทํางานตางประเทศ
ใหคําแนะนําการขออนุญาตจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ
ใหคําแนะนําการเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง
ใหคําแนะนําการแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทย
เปนการชั่วคราว
ใหคําแนะนําการไปทํางานตางประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดสง
ใหคําแนะนําการไปทํางานตางประเทศกับบริษัทจัดหางาน
ใหคําแนะนําการขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ
รับแบบลงทะเบียนเพื่อแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศ (แบบฟอรม)

ประเภทของการใหบริการ
ติดตาม
ขอมูลขาวสาร รับเรื่องสงตอ เบ็ดเสร็จ ผล

คูม่ ือการปฏิบัตงิ านของสํานั กงานแรงงานจังหวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
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25 บริการขอคืนคาบริการและคาใชจายในการไปทํางานตางประเทศ
26 บริการตรวจสอบสิทธิ์การขอรับเงินคืนภาษีจากการไปทํางานตางประเทศ ผานระบบบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40

41
42
43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ประเภทของการใหบริการ
ติดตาม
ขอมูลขาวสาร รับเรื่องสงตอ เบ็ดเสร็จ ผล

3. หมวดแรงงานตางดาว
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานครั้งแรกหรือเมื่อมีใบอนุญาตเดิมขาดตออายุ จึงตองขอใหม
แรงงานตางดาว
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานสําหรับคนตางดาวที่ยังไมไดเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
โดยนายจางยื่นขอรับใบอนุญาตแทน
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานสําหรับคนตางดาวที่ถูกเนรเทศ/คนตางดาวที่เขาเมืองโดยผิด
กฎหมายและอยูระหวางรอการสงกลับ/คนตางดาวที่เกิดในประเทศแตไมไดสัญชาติไทย/คนตางดาว
โดยผลของการถูกถอนสัญชาติ
ใหคําแนะนําการขอตออายุใบอนุญาตทํางานคนตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทํางาน แลวมีความประสงค
จะตออายุใบอนุญาตทํางาน
ใหคําแนะนําการขอรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชํารุดหรือสูญหาย
ใหคําแนะนําการขออนุญาตเปลี่ยนการทํางานหรือเปลี่ยนทองที่/สถานที่ทํางาน/เพิ่มการทํางานจาก
เดิมที่ไดรับอนุญาต โดยยังคงทํางานในสถานประกอบการเดิม
ใหคําแนะนําการแจงยกเลิกการอนุญาตทํางานของคนตางดาว
ใหคําแนะนําการแจงขอเปลี่ยนแปลงแกไขรายการในใบอนุญาต
ใหคําแนะนําการตออายุใบอนุญาตทํางาน
ใหคํา แนะนําการขอใบอนุญ าตทํ างานของคนตา งดาวสําหรั บคนตางด าวตามกฎหมายวาดว ยการ
สงเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตสําหรับคนตางดาวที่มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรหรือไดรับอนุญาตให
เขามาอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราววาดวยกฎหมายเขาเมือง (Non-Immigrant Visa)
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา
ใหคําแนะนําการขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา
ใหคําแนะนําการขออนุญาตเปลี่ยนการทํางานหรือเปลี่ยนทองที่หรือสถานที่ทํางานของแรงงานตาง
ดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
4. หมวดพัฒนาฝมือแรงงาน (ประชาชน)
รับแบบสมัครเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงาน ฝกเตรียมเขาทํางาน (กพร.101)
รับแบบสมัครเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงาน ฝกยกระดับฝมือ (กพร.101)
รับแบบสมัครเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงาน ฝกอาชีพเสริม (กพร.101)
ใหคําแนะนําการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ม.ตน เทอม 2 ที่กําลังจะจบการศึกษา แตไมเรียนตอมาขึ้น
ทะเบียนผูประสงค 1) หางานทํา 2) ฝกทักษะเตรียมเขาทํางาน
รับแบบสมัครเขารับการทดสอบฝมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (กพร.201)
รับแบบสมัครเขารับการทดสอบฝมอื แรงงาน ทดสอบฝมือคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ (กพร.201)
รั บ แบบสมั ค รเข า รั บ การทดสอบฝ มื อ แรงงาน ทดสอบฝ มื อ แรงงานตามความต อ งการของ
สถานประกอบกิจการ (กพร.201)
รับแบบสมัครเขารับ การทดสอบฝมือแรงงาน ทดสอบ/รับรองฝมือแรงงานนานาชาติ (ชางเชื่อ ม
มาตรฐานสากล) (กพร.201)
บริการฝกอบรมภาษาอังกฤษผานระบบ e-learning
5. หมวดพัฒนาฝมือแรงงาน (สถานประกอบการ)
รับแบบขึ้นทะเบียนผูประกอบกิจการ (สท.1)
ใหคําแนะนําการขอรับสิทธิประโยชนของผูดําเนินการฝกภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ของสถานประกอบการ
ใหคําแนะนําการออกเครื่องหมายมาตรฐานฝมือแรงงานใหแกสถานประกอบการ
ใหคําแนะนําการขออนุญาตเปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
6. หมวดงานดานการคุมครองแรงงาน
รับแบบแจงการจางลูกจางเด็ก อายุต่ํากวา 18 ป (คร.2)
รับแบบคํารองเรียนงานตรวจแรงงาน (แบบฟอรม)
ใหคําแนะนําการรับเรื่องรองทุกข ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
คูม่ ือการปฏิบัตงิ านของสํานั กงานแรงงานจังหวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
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57 ใหคําแนะนําการรับและพิจารณาวินิจฉัยคํารอง (มาตรา 123-124 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541)
58 ใหคําแนะนําการพิจารณาอนุมัติจายเงินกองทุนสงเคราะหลูกจาง (กรณีนายจางไมจายคาชดเชย)
59 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย
60 ประชาสัมพันธหลักสูตรการอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ตามกฎหมายแรงงาน
61 บริการรับสําเนาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
62 บริการเกี่ยวกับขอกฎหมายเบื้องตน ผานระบบ IP Video Phone
7. หมวดงานดานความปลอดภัยแรงงาน
63 ใหคําแนะนําการตรวจความปลอดภัยในการทํางานตามคํารอง
8. หมวดงานดานแรงงานสัมพันธ
64 ให คํ า แนะนํ า การรั บ และพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คํ า ร อ งทุ ก ข เ กี่ ย วกั บ ความขั ด แย ง ในองค ก รลู ก จ า ง
องคกรนายจาง (แรงงานสัมพันธ)
9. หมวดงานดานสวัสดิการแรงงาน
65 ใหคําแนะนําการพิจารณาวินิจฉัยคําขอของลูกจาง กรณีนายจางยายสถานประกอบกิจการตามมาตรา
120 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
10. หมวดงานดานมาตรฐานแรงงานไทย
66 ใหคําแนะนําการสงเสริมความรู มาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบทางสั งคมดานแรงงาน
(Corporate Social Responsibility : CSR) แกนายจาง/ลูกจาง
สํานักงานประกันสังคม
11. หมวดงานดานกองทุนประกันสังคม
67 รับขึ้นทะเบียนผูประกันตนหรือการแจงรับผูประกันตน เขาทํางาน
68 รับแบบคําขอเปนผูประกันตน มาตรา 39 (สปส.1-20)
69 รับแบบคําขอสมัครเปนผูประกันตน มาตรา 40 (สปส.1-40)
70 รับแบบหนังสือแจงการสิ้นสุดความเปนผูประกันตน (มาตรา 33) (สปส.6-09)
71 รับแบบหนังสือแจงการสิ้นสุดความเปนผูประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39) (สปส.1-21)
72 รับแบบแจงความจํานงไมประสงคเปนผูประกันตน มาตรา 40 (สปส.1-40/2)
73 รับแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.9-02)
74 รับแจงบัตรประกันสังคมชํารุด/บัตรสูญหาย
75 ใหคําแนะนําการขึ้นทะเบียนนายจาง กองทุนประกันสังคม
76 ใหคําแนะนําการขอมีบัตรประกันสังคมของคนตางดาว
77 ใหคําแนะนําการเปลี่ยนบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
78 รับเรื่องรองเรียนผูประกันตน
79 รับชําระเงินสมทบจากนายจางกองทุนประกันสังคม (มาตรา 33)
80 รับชําระเงินสมทบผูประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39)
81 รับชําระเงินสมทบผูประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 40)
82 รับแบบคําขอสงเงินสมทบของผูประกันตนโดยหักบัญชีธนาคาร
83 ใหคําแนะนําการขอรับเงินสมทบที่ชําระไวแลวคืน กองทุนประกันสังคม
84 รับแบบแจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงผูประกันตน (สปส.6-10)
85 รับแจงเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงนายจาง
86 รับแจงเปลี่ยนทางเลือกการสงเงินสมทบผูประกันตน ม. 40
87 บริการตรวจสอบสิทธิประโยชนผูประกันตนเบื้องตนของกองทุนประกันสังคม (ม.33, ม.39) ผานบัตร
สมารทการด (Smart Card)
88 รับแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบผูประกันตน (ม.33) (สปส.1-10)
12. หมวดสิทธิประโยชนกองทุนประกันสังคม (มาตรา 33, 39 และ 40)
89 รับแบบขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย/เจ็บปวย (สปส.2-01)
90 รับแบบขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีคลอดบุตร (สปส.2-01)
91 รับแบบขอรับประโยชนทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีเงินสงเคราะหบุตร (สปส.2-01)
92 รับแบบขอรับประโยชนทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ (สปส.2-01)
93 รับแบบขอรับประโยชนทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีตาย (สปส.2-01)
94 รับแบบขอรับประโยชนทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ (สปส.2-01)
95 รับแบบขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)

ประเภทของการใหบริการ
ติดตาม
ขอมูลขาวสาร รับเรื่องสงตอ เบ็ดเสร็จ ผล
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ที่

ชื่องานบริการ

96
97
98
99
100

รับแบบคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน กองทุนประกันสังคม (สปส.2-01/7)
ขอรับประโยชนทดแทน ม. 40 กรณีประสบอันตราย/เจ็บปวย
ขอรับประโยชนทดแทน ม. 40 กรณีทุพพลภาพ
ขอรับประโยชนทดแทน ม. 40 กรณีตาย
ขอรับประโยชนทดแทน ม. 40 กรณีชราภาพ
13. หมวดกองทุนเงินทดแทน
ใหคําแนะนําการขึ้นทะเบียนนายจางกองทุนเงินทดแทน
บริการรับชําระเงินสมทบจากนายจางกองทุนเงินทดแทน
บริการขอรับเงินทดแทนกรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตรายจากกองทุนเงินทดแทน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
14. หมวดงานดานแรงงาน
บริการขอมูลสถานการณดานแรงงาน
บริการขอมูลอัตราคาจางขั้นต่ํา
ประชาสัมพันธขอมูลภารกิจ กระทรวงแรงงาน ทุกกรม
บริการขอมูลแรงงานตางดาว
บริการนายจางกรณีตองการแรงงานตางดาวเขามาทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย
บริการรับคํารองขอคืนเงินภาษี และสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
15. หมวดงานดานสงเสริมอาชีพ
รับสมัครผูประสงคเขารวมโครงการจางงานเรงดวน
รับสมัครฝกอาชีพ/สาธิตอาชีพอิสระ ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (เฉพาะหนวยงานที่มีความ
พรอมดานสถานที่และความเหมาะสม)
รวมการใหบริการ
ความพึงพอใจ

101
102
103

104
105
106
107
108
109
110
111

ประเภทของการใหบริการ
ติดตาม
ขอมูลขาวสาร รับเรื่องสงตอ เบ็ดเสร็จ ผล


























































* หมายเหตุ

1. ชอง  หมายถึง สามารถใหบริการในประเภทของงานบริการ ขอมูลขาวสาร, รับเรื่องสงตอ, เบ็ดเสร็จ และติดตามผลได
2. ชองสี หมายถึง ไมสามารถใหบริการในกระบวนงานนั้นได เนื่องจากในชองดังกลาว หนวยงานเจาของภารกิจไดพิจารณาแลววา ศบร.
ไมสามารถใหบริการได ทั้งนี้ หาก ศบร.มีการบูรณาการรวมกับหนวยงานเจาของภารกิจ สามารถใหบริการได และตองการแกไขเพิ่มเติมใหประสานเจาหนาที่
สวนกลาง เพื่อขอแกไขเพิ่มเติมใหถูกตอง โทร. 0 2232 1162
3. เคานเตอร/ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน สามารถใหบริการรับเรื่องสงตอ/เบ็ดเสร็จที่เปนชองสีได แตเคานเตอร/ศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน ตองติดตามผลการใหบริการนั้นๆ พรอมรายงานผลการติดตามในแบบ ศบร.08/1 (เชิงปริมาณ) และ ศบร. 08/2 (เชิงคุณภาพ)
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4.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
การประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ การดํ า เนิ น การศูน ยบ ริการร ว มกระทรวงแรงงาน เป น กระบวนการที่ส ะทอนถึ ง
ความสําเร็จในการดําเนินงานของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน ดังนั้น จึงกําหนดใหตองดําเนินการประเมินผล
สัมฤทธิ์ เปนรายไตรมาส และรายป โดยมีตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินดังนี้
4.2.1 ตัวชี้วัดและเกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัด
1. มิติดานประสิทธิผล
เชิงปริมาณ
กิจกรรม : ประสานการใหบริการดานแรงงาน
รอยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานเทียบกับเปาหมาย (ขอมูลขาวสาร)
เชิงคุณภาพ
กิจกรรม : บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
รอยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานเทียบกับเปาหมาย (รับเรื่อง - สงตอ + เบ็ดเสร็จ)
ติดตามผล รอยละความสําเร็จของผูรับบริการ ที่ไดรบั โอกาสในการ
มีงานทํา ฝกอาชีพ และสิทธิประโยชนตา ง ๆ ตามกฎหมาย

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1)
≥ 100 95 - 99.9 90 - 94.9 85 - 89.9 < 85

≥ 100 95 - 99.9 90 - 94.9 85 - 89.9 < 85
≥ 30 25 - 29.9 20 - 24.9 15 - 19.9 < 15

2. มิติดานคุณภาพการใหบริการ
รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ ศบร. ผานระบบ e-Smart Box ≥ 86 81 - 85.9 76 - 80.9 71 - 75.9 < 71
3. มิติดานประสิทธิภาพ
ความสําเร็จในการจัดใหมีงานบริการเบ็ดเสร็จ

≥ 10

8-9

6-7

4-5

4.2.2 เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน 5 ระดับ
โดยใชเกณฑในการแบงระดับของเบสท (Best)

คะแนน
5
4
3
2
1

ชวงคะแนน
4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

ระดับความสําเร็จ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช
ปรับปรุง

การคิดผลสัมฤทธิ์
(1) มิติดานประสิทธิผล
ก.ประสานการใหบริการดานแรงงาน
ตัวชี้วัด รอยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานเทียบกับเปาหมาย
= (ผลรวมการใหบริการขอมูลขาวสาร) × 100
เปาหมาย ก.ประสานการใหบริการดานแรงงาน
ก.บริหารจัดการดานแรงงานฯ
ตัวชี้วัด รอยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานเทียบกับเปาหมาย
= (ผลรวมการใหบริการรับเรื่องสงตอ + เบ็ดเสร็จ) × 100
เปาหมาย ก.บริหารจัดการดานแรงงานฯ
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<4

ติดตามผล
ตัวชี้วัด รอยละความสําเร็จของผูรับบริการ ที่ไดรับโอกาสในการมีงานทํา ฝกอาชีพ
และสิทธิประโยชนตางๆ ตามกฎหมาย (ไมนอยกวารอยละ 31 ของ
ก.บริหารจัดการดานแรงงานฯ)
= ผลรวมติดตามผล × 100
เปาหมาย ก.บริหารจัดการดานแรงงานฯ
(2)

มิติดานคุณภาพการใหบริการ
ตัวชี้วัด รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ ศบร.

(3)

มิติดานประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ความสําเร็จในการจัดใหมีงานบริการเบ็ดเสร็จ

5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน กําหนด
เปาหมายการดําเนินงานของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งสํานักงานแรงงานจังหวัด
และเจาหนาที่ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานจะตองดําเนินการ ดังนี้
รหัส
ชื่อแบบฟอรม
ระยะเวลา
วิธีการดําเนินงาน/รายงานผล
(ศบร.01) แบบสํารวจความคิดเห็น ความตองการของ ส.ค.-ก.ย. ใหสํารวจความคิดเห็นผูรับบริการ จํานวน 1 ตอ 2 ของ
ผูรับบริการ
ผูรบั บริการ หรือ 100-200 ราย โดยประมาณ เพื่อนําขอมูล
ที่ไดไปจัดทําแผน (ศบร.02, 03, 04)
(ศบร.02) แบบฟอรม การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ต.ค. ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด นําขอมูลจาก (ศบร.01) มา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.2559 (ศบร.02) พรอม
สงไปยัง สตป.ศบช. ภายในเดือนตุลาคม 2558
(ศบร.03) แบบฟอรม การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ต.ค.- ก.ย. ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด นําขอมูลจาก (ศบร.01) มา
ประจําเดือน
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือน ตามความตองการและ
ตามความเหมาะสมของพื้นที่
(ศบร.04) แบบฟอรม การจัดทําแผนเปาหมาย
ต.ค. ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด นําขอมูลจาก (ศบร.01) มา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
จัดทําแผนเปาหมายประจําป พ.ศ.2559 พรอมสงไปยัง
สตป.ศบช. ภายในเดือนตุลาคม 2558
(ศบร.05) แบบฟอรม รายงานการใชจายเงินในการ ต.ค.-ก.ย. ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด รายงานการใชจายเงินในการ
ดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
ดําเนินงาน ศบร. ไปยังกลุม งานคลังและพัสดุ 1 ชุด และสง
สําเนาไปยัง สตป.ศบช. 1 ชุด ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน
(ศบร.13) แบบ Check List การพัฒนาศูนยบริการรวม ธ.ค. มี.ค. ใหจังหวัดจัดทําแบบ Check List การพัฒนาศักยภาพการ
กระทรวงแรงงาน
มิ.ย. ก.ย. ดําเนินงาน ศบร.พรอมสงไปยัง สตป.ศบช. เปนรายไตรมาส
ตามระยะเวลาที่กําหนด
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6. การรายงานผล
6.1 การรายงานผลตามแผนปฏิบัติงาน
6.1.1 เจาหนาที่ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน รายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรม
ที่มีเครื่องหมาย  ในตาราง จํานวน 1 ชุด ไปยังสํานักงานแรงงานจังหวัด
เดือน
ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59
ก.ค. 59
ส.ค. 59
ก.ย. 59

แบบฟอรมที่ตองรายงาน
ศบร.01 ศบร.02 ศบร.03 ศบร.04 ศบร.05 ศบร.13




















หมายเหตุ

6.1.2 สํานักงานแรงงานจังหวัด รายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรมที่มีเครื่องหมาย  ในตาราง จํานวน
1 ชุด ไปยังสํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
เดือน
ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59
ก.ค. 59
ส.ค. 59
ก.ย. 59

แบบฟอรมที่ตองรายงานผล
ศบร. 02 ศบร. 04 ศบร. 05 ศบร.13
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6.2 การรายงานผลการใหบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)
หนวยงาน
วิธีการปฏิบัติ
สํานักงานแรงงานจังหวัด สรุปผลการดําเนินงานเสนอแรงงาน
จังหวัด

ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

รายงานผลการใหบริการผานระบบ
e-Smart Box
(ตามคูมือการใหบริการผานระบบ
e-Smart Box) ให จนท.ศบร.รายงาน
ผานระบบ ในวันทําการวันสุดทาย
ของเดือนนั้น ๆ

ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
เจาหนาที่ศูนยบริการรวม สนง.แรงงานจังหวัด ไมตอง
กระทรวงแรงงาน
รายงานผลการดําเนินงานให
ศบช. ทราบ เนื่องจาก ศบช.
ไดรับรายงานผลการดําเนินงาน
ผานระบบ โดย จนท.ศบร. แลว
เจาหนาที่ศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน

7. พื้นที่ดําเนินการ
เคานเตอร/ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน จํานวน 63 แหง
8. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
9. เอกสารแนบ เชน แบบฟอรมการรายงาน แบบฟอรมการสํารวจ
1. ศบร. 01 แบบสํารวจความคิดเห็นความตองการของผูใชบริการ
2. ศบร. 02 แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
3. ศบร. 03 แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือน
4. ศบร. 04 แบบฟอรมการจัดทําแผนเปาหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
5. ศบร. 05 แบบฟอรมรายงานการใชจายเงินในการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
6. ศบร. 13 แบบ Check List การพัฒนาศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน

***********************************************
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โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนตนแบบในการใหบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานที่มีพื้นที่อยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หรือใกลเคียงกับเศรษฐกิจพิเศษ
2) เพื่ออํา นวยความสะดวกในการขอรับบริการดานแรงงานใหแกประชาชนที่อยูในหรือมีพื้น ที่ใกลเคีย ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถประหยัดคาใชจายในการเดินทาง
3) เพื่อบูรณาการงานบริการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานไว ณ จุดเดียว
2. เปาหมายของงาน
1) ประชากรวั ยแรงงานในพื้ นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดรับการคุมครองดานแรงงาน ที่ถูกตอง ครบถวนและ
เปนปจจุบัน
2) ประชากรวัยแรงงานในพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดรับการคุม ครองดานแรงงานอยางถูกตองตามกฎหมาย
3) ประชากรวัยแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดรับความสะดวก และประหยัดคาใชจาย และ
เวลาในการเดินทาง
4) ประชากรวั ย แรงงานในพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ สามารถขอรั บ บริ ก ารของหน ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงแรงงานไดในจุดเดียว
3. รูปแบบของการทํางาน
ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด ที่มีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน ที่ตั้งอยูในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก
1. จังหวัดตาก 2. จังหวัดมุกดาหาร 3. จังหวัดสระแกว 4. จังหวัดตราด ดําเนินการปรับปรุงศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
ให เ ป น แหล ง ความรู ด า นแรงงานและจั ด ทํ า สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ก ารให บ ริ ก ารโดยการออกหน ว ยเคลื่ อ นที่
ตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของแตละพื้นที่
4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 สวนกลางดําเนินการจัดสรรงบประมาณและโอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงาน :
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
กิจกรรมหลัก : ประสานการใหบริการดานแรงงาน ใหสํานักงานแรงงานจังหวัดที่มีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
ที่ตั้งอยูในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก 1.จังหวัดตาก 2.จังหวัดมุกดาหาร 3.จังหวัดสระแกว 4. จังหวัดตราด เพื่อเปน
คาใชจายในการตกแตงสถานที่ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ อาทิเชน
โปสเตอร ปายไวนิล โตะบูธพรอมภาพประกอบ PVC แบ็คดร็อปพรอมอารตเวิรค เปนตน
4.2 สํานักงานแรงงานจังหวัดทั้ง 4 แหง ดําเนินการตกแตงสถานที่ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
4.3 จัดการประชุมหารือการปรับปรุงการใหบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ถามี)
4.4 รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงินใหศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงานทราบเปนประจําทุกเดือน
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5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
- ปรับปรุง
ศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงานที่
ตั้งอยูในจังหวัด
พื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 4 แหง (ตาก
มุกดาหาร สระแกว
ตราด)

ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

ก.ย.
59
1

เปาหมายของกิจกรรม
เปาหมายของ สรจ.
- มีการปรับปรุง ตกแตงสถานที่ใหบริการประชาชน ณ ศูนยบริการ ตามรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานแรงงาน
รวมกระทรวงแรงงาน และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ อาทิเชน โปสเตอร จังหวัดดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปายไวนิล โตะบูธพรอมภาพประกอบ PVC แบ็คดร็อปพรอมอารตเวิรค
เปนตน

6. การรายงานผล
ศูน ย บ ริ ก ารร ว มกระทรวงแรงงานในพื้ น ที่ (จั งหวั ด ) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ 4 จั งหวั ด ได แ ก จั ง หวั ด ตาก
มุกดาหาร สระแกว และตราด รายงานผลการใหบริการของประชาชน ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน และ
รายงานผลการปรับปรุงศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน ใหสํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวง
แรงงานทราบทุกเดือน
ขอรายงาน
ผลการดําเนินงาน
และการใชจายเงิน
อาทิเชน การจัด
ประชุมหารือการ
ปรับปรุงการให บริการประชาชนฯ
/ การจัดทําวัสดุ
โฆษณา ประชา สัมพันธ สําหรับ
ตกแตงศูนยบริการ
รวมกระทรวงแรงงาน
เปนตน
ผลการให บ ริ ก าร
ของประชาชน

ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ.
59







มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59









มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59
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7. พื้นที่ดําเนินการ
ศูน ย บ ริ การร ว มกระทรวงแรงงานในพื้น ที่ (จั ง หวั ด) เขตเศรษฐกิจ พิเ ศษ ไดแ ก จังหวัด ตาก มุก ดาหาร
สระแกว และตราด
8. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
9. (ถามี) เอกสารแนบ เชน แบบฟอรมการรายงาน แบบฟอรมการสํารวจ
รายงานผลการจัดทําวัสดุโฆษณา สําหรับตกแตงศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน และออกหนวยเคลื่อนที่
(ศบร.เขตเศรษฐกิจพิเศษ/1)
- รายงานผลการใหบริการของประชาชน ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน ที่ตั้งอยูในจังหวัดเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (ตาก มุกดาหาร สระแกว ตราด) (ศบร.เขตเศรษฐกิจพิเศษ/1)

***********************************************
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โครงการประเมินผลการดําเนินงานนโยบาย ยุทธศาสตร
และแผนของสํานักงานแรงงานจังหวัด
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห ร ะดั บ ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบาย
ยุทธศาสตรและแผนของสํานักงานแรงงานจังหวัด พรอมทั้งปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแตละพื้นที่
1.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนของสํานักงานแรงงานจังหวัด เพื่อใหการบริการดานแรงงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เปาหมายของงาน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดที่ใชในการติดตามผลภายใต
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน
ผลผลิต ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ผลผลิต ประชาชนวัยแรงงาน
ในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
เชิงปริมาณ
- จํานวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอ
รับบริการดานแรงงาน 250,000 คน
- จํานวนผูไดรับบริการดานแรงงาน
ผานศูนยบริการรวมกระทรวง
แรงงาน 268,000 คน
เชิงคุณภาพ
รอยละ 31 ของประชาชน
วัยแรงงานที่ไดรับการคัดกรอง
เพื่อสงตอตามเกณฑที่กําหนด

เชิงปริมาณ
จํานวนโครงการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนของ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
เชิงคุณภาพ
ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนของ
สํานักงานแรงงานจังหวัด

เปาหมายของกิจกรรม
รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนของ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
ป 2559 จํานวน 76 ฉบับ

เปาหมายของ สรจ.
รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนของ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
ป 2559

3. รูปแบบของการทํางาน
3.1 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
ของหนว ยงานในสัง กัด กระทรวงแรงงานในสว นภูมิภ าคในปง บประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 เพื่อ ดํา เนิน การ
ประเมินผล และขออนุมัติจากปลัดกระทรวงแรงงาน
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3.2 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล กําหนดกรอบแนวทางการประเมินผล
ไดแก
(1) รูปแบบ ประเด็น ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินผล
(2) กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม พรอมทั้งกําหนดกลุมเปาหมาย
กลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.3 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล แจงแนวทางการประเมินผลและการรายงาน
ผลการดําเนินงานใหสํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดทราบและใชเปนแนวปฏิบัติ
3.4 สํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการตามแนวทางการประเมินผลที่สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมงาน
วิเคราะหและประเมินผลกําหนด และรายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมและรอบการรายงานที่กําหนด
3.5 สํานักงานแรงงานจังหวัด จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินเปนรูปเลม สงใหสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ทราบ
4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 สวนกลาง โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล มีขั้นตอนการทํางาน
ดังนี้
4.1.1 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล พิจารณาโครงการ/กิจกรรมของ
หน ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงแรงงานในส ว นภูมิภ าค จากแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559
จํานวน 1 โครงการ
4.1.2 ขออนุมัติดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของสํานักงาน
แรงงานจังหวัด และโอนเงินใหทุกจังหวัดเพื่อดําเนินการ ภายในวงเงินที่จัดสรรใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
4.1.3 ดําเนินการแจงแนวทางการดําเนินงานการประเมินผล กําหนดรูปแบบและประเด็นการประเมินผล
ใหสํานักงานแรงงานจังหวัดทราบและนําไปปฏิบัติ
4.2 สวนภูมิภาค โดยสํานักงานแรงงานจังหวัด มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้
4.2.1 จั ดประชุ มหั วหน าส วนราชการในจั งหวั ด เพื่ อชี้ แจงแนวทางการประเมิ นผลโครงการที่ คั ดเลื อกใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
4.2.2 จัดทําโครงการประเมินผลเพื่อขออนุมัติดําเนินการจากผูวาราชการจังหวัด
4.2.3 รวบรวมขอมูลจากเอกสาร จากการสัมภาษณ ดําเนินการสํารวจขอมูลตามกลุมตัวอยางและพื้นที่เปาหมาย
พรอมทั้งบันทึกขอมูลแบบสอบถาม
4.2.4 ประมวลผล วิเคราะหขอมูล สรุปผล และยกรางผลการประเมินเสนอตอที่ประชุมหัวหนาสวนราชการ
เพื่อรับฟงขอคิดเห็นสําหรับการปรับปรุงรายงานใหสมบูรณยิ่งขึ้น
4.2.5 นําขอคิดเห็นที่ไดจากการประชุมหัวหนาสวนราชการตามขอ 4.2.4 มาปรับปรุงรายงาน และ
จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ จัดสงใหสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานทราบ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2559
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5. ตารางแผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
การเตรียมการประเมินผล
1. พิจารณาโครงการของ
หนวยงานสังกัดกระทรวง
แรงงาน เพื่อเลือกประเมินผล
2 ขออนุมัติดําเนินการและ
โอนเงินใหสํานักงานแรงงาน
จังหวัด
3 จัดทําแนวทางการดําเนินงาน
ประเมิลผลและแจงให สรจ.
ทราบและนําไปปฏิบัติ
การดําเนินการประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1
1. จัดประชุมหัวหนาสวนราชการ
เพื่อชี้แจงแนวทางการ ประเมินผล
ขั้นตอนที่ 2
2. จั ด ทํ า โครงการประเมิ น ผล
เพื่อขออนุมัติจากผูวาราชการ
จังหวัด
ขั้นตอนที่ 3
3.1 รวบรวมขอมูลจากเอกสาร
จากการสัมภาษณ
3.2 ดําเนินการสํารวจขอมูล
ในพื้นที่ พรอมทั้ง บันทึก
ขอมูลแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 4
4.1 ประมวลผล วิเคราะห
และสรุปขอมูลเบื้องตน
4.2 ยกรางรายงานการ ประเมินผล
และนําเสนอในการประชุม
หัวหนาสวน
ขั้นตอนที่ 5
5. จัดทํารายงานผลฉบับสมบูรณ
และจัดสงใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานทราบ

หนวยงาน

ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
58
58
58

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
59
59
59

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
59
59
59

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59
59
59

สนศ.วป.
สนศ.วป.
สนศ.วป.

สรจ.
สรจ.

สรจ.
สรจ.
สรจ.
สรจ.
สรจ.
ภายใน
5 ก.ย. 59
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6. การรายงานผล
กําหนดใหสํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดรายงานผลการดําเนินงาน ภายในระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 5 ครั้ง
ดังนี้
ครั้งที่ 1 (ผลการดําเนินงานเดือนธันวาคม 2558 ตามขั้นตอนการทํางาน ขอ 4.2.1) โดยใหรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของสํานักงานแรงงานจังหวั ด
ป 2559 (แบบ สนศ.วป.) สงใหสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล ภายในวันที่ 5 มกราคม 2559
ครั้งที่ 2 (ผลการดําเนินงานเดือนมกราคม 2559 ตามขั้นตอนการทํางาน ขอ 4.2.2) โดยใหรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแบบ สนศ.วป. พรอมทั้ง สําเนาโครงการประเมินผลที่ไดรับการอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดแลว จํานวน 1 ชุด
สงใหสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2559
ครั้งที่ 3 (ผลการดําเนินงานระหวางเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม 2559 ตามขั้นตอนการทํางาน ขอ 4.2.3)
โดยใหรายงานผลการดําเนินงานตามแบบ สนศ.วป. ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2559
ครั้งที่ 4 (ผลการดําเนินงานระหวางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2559 ตามขั้นตอนการทํางาน ขอ 4.2.4)
โดยใหรายงานผลการดําเนินงานตามแบบ สนศ.วป. สงใหสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมงานวิเคราะหและ
ประเมินผล ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559
ครั้งที่ 5 (ผลการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2559 ตามขั้นตอนการทํางาน ขอ 4.2.5) โดยใหรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแบบ สนศ.วป. พรอมทั้ง รายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ จํานวน 1 ฉบับ สงใหสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล ภายในวันที่ 5 กันยายน 2559
7. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
8. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล
9. แบบการรายงานผล
รายงานตามแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของสํานักงานแรงงาน
จังหวัด ป 2559 (แบบ สนศ.วป.)

***********************************************
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โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
1. วัตถุประสงค
1)
2)
3)
4)

เพื่อรณรงคสงเสริมใหมีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
เพื่อรณรงคสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
เพื่อพัฒนาหรือสรางความตระหนักรูใหกับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
เพื่อขยายเครือขายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ไปสูชุมชนรอบๆ สถานประกอบการ

2. เปาหมายของงาน
มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทั่วประเทศ
และขยายเครือขายไปยังรอบ ๆ สถานประกอบการและชุมชนในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนด
ตัวชี้วัดและเกณฑการวัดที่ใชในการติดตามผลภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในแผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน
โครงการ/ผลผลิต ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
- จํานวนประชาชนวัยแรงงาน
ที่ขอรับบริการดานแรงงาน
เชิงคุณภาพ
- รอยละของประชาชนวัย
แรงงานที่ไดรับการคัดกรอง
ตามเกณฑที่กําหนด

ตัวชี้วัดกิจกรรม
เชิงปริมาณ
- จํานวนชมรม TO BE
NUMBER ONE /ศูนยเพื่อน
ใจ TO BE NUMBER ONE
เพิ่มขึ้นอยางนอย 1 แหง
เชิงคุณภาพ
- จํานวนชมรม TO BE
NUMBER ONE ใน
สถานประกอบการเดิมที่ยังคง
อยู อยางนอยรอยละ 80

เปาหมายของกิจกรรม
- สํานักงานแรงงานจังหวัดทั่ว
ประเทศ มีการรณรงคสงเสริม
ใหจัดตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE และศูนย
เพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE ในสถานประกอบการ
และขยายเครือขายสมาชิก
TO BE NUMBER ONE ไปสู
ชุมชนรอบๆสถานประกอบการ

เปาหมายของ สรจ.
- สํานักงานแรงงานจังหวัด
ดําเนินการรณรงค สงเสริมให
มีการจัดตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE และศูนย
เพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE ในสถานประกอบการ
และขยายเครือขายสมาชิก
TO BE NUMBER ONE
ไปสูชุมชนรอบๆ
สถานประกอบการ
- สํานักงานแรงงานจังหวัด
รายงานผลการดําเนินงาน
และการใชจายงบประมาณ
รายเดือน

3. รูปแบบของการทํางาน
สํานักงานแรงงานทุกจังหวัดมีการรณรงค สงเสริม การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ และขยายเครือขายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ไปสูชุมชนรอบๆ
สถานประกอบการ รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมศักยภาพเพื่อใหชมรม TO BE NUMBER ONE เขาประกวดระดับภาค
และระดับประเทศ
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4. ขั้นตอนการทํางาน
1) ดําเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยการรณรงค
สงเสริมใหมีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
และขยายเครือขายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ไปสูชุมชนรอบๆ สถานประกอบการ
2) รายงานผลการดําเนินการและการใชจายงบประมาณ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
รณรงค สงเสริมใหมีการจัดตั้งชมรม
TO BE NUMBER ONE และ
ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE ในสถานประกอบการ และ
ขยายเครือขายสมาชิก TO BE
NUMBER ONE ไปสูชุมชนรอบๆ
สถานประกอบการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59

6. การรายงานผล
รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณตามแบบฟอรมที่กําหนด ภายในวันที่ 5 ของเดือน
7. พื้นที่การดําเนินการ
76 จังหวัดทั่วประเทศ
8. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมพัฒนายุทธศาสตร
9. เอกสารแนบ เชน แบบฟอรมการรายงาน
แบบรายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE) ปงบประมาณ 2559

***********************************************
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โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือ
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
1. วัตถุประสงค
(1) เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ และผูไดรับความเดือดรอนดานอาชีพจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจใหมีงานทํา
ชั่วคราวดวยการจางงานใหทํางานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน เพื่อแรงงานมีรายไดในการดํารงชีพของตนเอง
และครอบครัวเปนการชั่วคราว และสามารถฝกทักษะและศักยภาพ ในสาขาอาชีพตางๆ เปนการสรางโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
(2) เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ในการกําหนดแผนงาน/โครงการ เพื่อแกไขปญหาตาม
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ โดยผานกลไกของอาสาสมัครแรงงาน
(3) เพื่ อ เป น การบู ร ณาการกั บ หน ว ยงานต า ง ๆ ในระดั บ ภู มิ ภ าคในการช ว ยเหลื อ ประชาชน
ที่ไดรับความเดือดรอน ลดความซ้ําซอนของภารกิจ และประหยัดงบประมาณของรัฐ
2. เปาหมายของงาน
ประชากรวัยแรงงานผูวางงานที่ประสบภัยธรรมชาติ/หรือไดรับความเดือดรอนดานอาชีพและมีผลกระทบตอรายได
เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว จํานวน 20,144 คน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดที่ใชในการติดตามผล
ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในแผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน
โครงการ/ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
กิจกรรมหลัก : จางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
- จํานวนประชากรวัยแรงงาน
ที่ ไ ด รั บ บ ริ ก า ร ด า น
แรงงาน
เชิงคุณภาพ
- จํานวนประชาชนวัยแรงงาน
ที่ ได รั บ การคั ดกรองเพื่ อ
สงตอ

ตัวชี้วัดกิจกรรม
จํานวนประชากรวัยแรงงาน
ที่ ไ ด รั บ บ ริ ก า ร ด า น
แรงงาน

เปาหมายของกิจกรรม
ประชาชนวั ย แรงงานใน
พื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ
และผูถูกเลิกจาง วางงาน
ผูไมมีรายไดอันเนื่องมาจาก
ภั ย ธรรมชาติ แ ละ/หรื อ
วิ ก ฤ ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ที่ ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ น
ด า นอาชี พ ให มี ง านทํ า
เป น การชั่ ว คราวหรื อ
ไดรับการฝกอาชีพไมนอย
กวา 20,144 คน
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เปาหมายของ สรจ.
- สํานักงานแรงงานจังหวัด
สํ า รวจและจั ด ทํ า แผน/
โครงการ ความต อ งการ
ข อ ง พื้ น ที่ ป ร ะ ส บ ภั ย
ธรรมชาติ เพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณฯ
- ดํ า เนิ น งานโครงการ
จ า ง ง า น เ ร ง ด ว น ต า ม
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
- รายงานผลการดําเนินงาน
ใหสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานทราบ
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3. รูปแบบของการทํางาน
กิจกรรมจางงานเรงดวน : จางงานเรงดวนเพื่อใหผูประสบภัยธรรมชาติ ผูวางงานและไมมีรายไดและผูที่มี
ความเดือดรอนดานอาชีพ ไดมีงานทําเปนการชั่วคราวดวยการจางงานใหทําในงานตางๆ ที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน
โดยจายเงินชวยเหลือในลักษณะของเงินคาตอบแทนการทํางาน ใหแกผูเขารวมโครงการ
กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ : จัดการฝกอาชีพใหแกประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ ผูวางงาน ผูไมมีรายได
และผูที่ไดรับความเดือดรอนดานอาชีพ ในสาขาอาชีพตาง ๆ เชนการซอมแซมเครื่องมือ เครื่องใชงานทางการเกษตร
และสาขาอาชีพอิสระตาง ๆ โดยหลักสูตรที่ฝกนั้นขึ้นอยูกับความตองการของประชาชนในพื้นที่และความตองการของ
ตลาดแรงงาน
4. ขั้นตอนการทํางาน
1) สํานักงานแรงงานจังหวัด ประสานงานกับเครือขายดานแรงงานและหนวยปฏิบัติในพื้นที่ อาทิหนวยงาน
สังกัดกระทรวงแรงงาน อําเภอทองที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อสํารวจความเดือดรอน
ของประชาชนที่ประสบความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติ/วิกฤตเศรษฐกิจ วางงาน ไมมีรายได และตองการความชวยเหลือ
ตามแนวทางของโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
2) อาสาสมั ครแรงงาน /หน ว ยงานในพื้น ที่จัด ทําแผนงาน/โครงการ เพื่ อเสนอขอรับ งบประมาณตาม
โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
3) สํานักงานแรงงานจังหวัด รวบรวมและพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการของพื้นที่ เสนอผูวาราชการ
จังหวัดใหความเห็นชอบ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงแรงงาน
4) เมื่อไดรับการแจงการจัดสรรงบประมาณ สํ านักงานแรงงานจั งหวัด นําเสนอคณะกรรมการศู นยชวยเหลือ
ผูประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงาน ประจําจังหวัด พิจารณาปรับแผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ
และนําเรียนผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
5) จัดทําแผนปฏิบัติการ โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินงานใหแลวเสร็จ เพื่อเปนขอมูลในการติดตามผลการดําเนินงาน
ในพื้นที่
6) รายงานผลการดําเนินงานใหกระทรวงแรงงานทราบ
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. ดําเนินงานจางงานเรงดวน
2. ดําเนินงานพัฒนาทักษะฝมือ
3. บริหารจัดการการ
ดําเนินงานจางงานเรงดวนและ
พัฒนาทักษะฝมือ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี .ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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6. การรายงานผล
1) รายงานผลตามแบบรายงานผลการติ ดตามสถานการณ ภั ย ธรรมชาติ และผลการติด ตามช ว ยเหลื อ
ผู ป ระสบภั ย ให ร ายงานเร ง ด ว นเมื่ อ เกิ ด ภั ย ทุ ก สั ป ดาห จนกว า สถานการณ จ ะเข า สู ภ าวะปกติ จั ด ส ง ให
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรทุกวันศุกร
2) รายงานผลตามแบบรายงานผลการดํ า เนิ น งานโครงการจ า งงานเร ง ด ว นและพั ฒ นาทั ก ษะฝ มื อ
เพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร อ นด า นอาชี พ จั ด ส ง ให สํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร ทุ ก เดื อ นไม เ กิ น วั น ที่ 5
ของเดือนถัดไป
3) รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูประสบความเดือดรอนที่ไดรับความชวยเหลือตามโครงการจางงาน
เรงดวนฯ โดยใหจังหวัดจัดเก็บขอมูลบันทึกลงในฐานขอมูลและประมวลผลสงใหกระทรวงแรงงานหลังสิ้นสุดโครงการ
4) จั ด ทํ า รู ป เล ม สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานโครงการจา งงานเร ง ดว นฯ พร อ มรายละเอี ย ดการดํ า เนิ น งาน
สงใหกระทรวงแรงงานทราบหลังสิ้นสุดโครงการ ภายในสิ้นปงบประมาณ
7. พื้นที่ดําเนินการ
- พื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ หรือพื้นที่ที่ประชาชนประสบความเดือดรอนดานอาชีพ
8. หนวยงานรับผิดชอบ
- กลุมพัฒนายุทธศาสตร สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

***********************************************
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การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณ
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
ความเปนมาปงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน ไดจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงาน
สถานการณแรงงานจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน (AC) เปนโครงการที่มีความสําคัญสูง (Flagship Project)
ตอยุทธศาสตรประเทศ เพื่อรองรับการเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยตั้งของบประมาณป พ.ศ.2557 จํานวน 13,680,000 บาท
ซึ่งเปนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อของบประมาณเปนการเฉพาะในงานจัดทํารายงานสถานการณแรงงานระดับจังหวัด
โดยไมตองอาศัยงบประมาณจากการเจียดงบประมาณจากงบบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเหมือนป 2556
ซึ่งผูบริหารเห็นวาเปนภารกิจที่สําคัญเปนงานที่ทําตอเนื่องมาตั้งแตป 2550 และสํานักงานแรงงานจังหวัดมีบุคลากร
จํานวนนอยจึงเจียดงบบริหารมาแทนใหดําเนินการมาตลอดตั้งแตป 2551-2556
2. การจัดทํารายงานสถานการณและการวิเคราะหดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดในป 2557 เปนกิจกรรมหลัก
ภายใตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน (AC) วงเงิน 13,680,000 บาท
โดยกระจายวงเงิน 180,000 บาทตอจังหวัด ซึ่งไมสามารถเปลี่ยนแปลงไปใชจายในรายการอื่นไดเนื่องจากจะมีผลตอ
การปรับลดงบประมาณในปตอไป และเปนโครงการที่มีลําดับความสําคัญสูง (Flagship) ในยุทธศาสตรประเทศของ
รัฐบาล อีกทั้งเปนตัวชี้วัดภายใตโครงการดังกลาว และไดรับจัดสรรใน งบรายจายอื่น ซึ่งมิใชงบดําเนินงาน
3. การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดรับการจัดสรรงบประมาณในสวนของ งบรายจายอื่น จากแผนงาน
การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพขอมูลดานแรงงานเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน กิจกรรมหลัก 2 : จัดทํารายงานสถานการณและวิเคราะหดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงาน
สถานการณแรงงานจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน (AC) (คาใชจายในการจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณ
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน : ตามเอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558 เลมที่ 7 กระทรวงแรงงาน) ตอเนื่องจากปที่แลว วงเงิน 13,680,000 บาท โดยกระจายวงเงิน 180,000 บาท
ตอจังหวัด ระยะเวลาโครงการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558
การดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2559
การประชุมจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันจันทรที่
7 กันยายน 2558 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานยังคงไดรับการจัดสรรงบประมาณในสวนของ งบรายจายอื่น จาก
แผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน โครงการ/ผลผลิต.ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และ
ระบบการบริหารจัดการแรงงาน กิจกรรมหลัก 1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และการเตือนภัยดานแรงงาน กิจกรรมยอย
คาใชจายในการจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด วงเงิน 13,824,000 บาท
โดยกระจายวงเงิน 180,000 บาทตอจังหวัด และสวนกลาง 144,000 บาท ระยะเวลาโครงการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2558 – วันที่ 30 กันยายน 2559 ทั้งนี้จะกอหนี้ผูกพันไดเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559
มีผลบังคับใชและไดรับการจัดสรรและโอนเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณแลว
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1. วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัดและพัฒนาบทวิเคราะหดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ของจังหวัดโดยการทําใหสํานักงานแรงงานจังหวัดมีขอมูลดานแรงงานที่ครบถวน ถูกตองเปนปจจุบัน สามารถใหบริการ
แกหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนผูสนใจทั่วไปไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและรองรับการพัฒนาไปสูการเขา
ประชาคมอาเซียน
2. เปาหมายของงาน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัด และเกณฑการวัดที่จะใชในการติดตามผล
ภายใตยุทธศาสตรประเทศและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2559 ในแผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและคุมครองแรงงาน โครงการ/ผลผลิต.ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน กิจกรรมหลัก
1 ศึ กษา วิ เคราะห วิจั ย และการเตื อนภัยด านแรงงาน กิจกรรมยอย คาใชจายในการจัดทําบทวิเคราะหการรายงาน
สถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ : จํานวน
รายงานสถานการณแรงงาน
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
(สรจ.) 380 เลม

ตัวชี้วัดกิจกรรมในระดับจังหวัด

1. จํานวนเอกสารทางวิชาการ
เรื่องรายงานสถานการณแรงงาน
จังหวัด 5 ครั้ง/ป (รายไตรมาส
และรายป) 76 จังหวัด
2. จํานวนเจาหนาที่วิเคราะหและ
ประมวลผลเบื้องตน 76 จังหวัดๆ
เชิงเวลา : รอยละของ
รายงานสถานการณแรงงาน ละ 1 คน
3. จํานวนบทวิเคราะหสถานการณ
จังหวัดที่จัดสงใหภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (สรจ.) แรงงานจากดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
จังหวัดที่รองรับการขยายตัว
ของตลาดแรงงานบรรจุในรายงาน
สถานการณแรงงาน รายไตรมาส/
รายป รวม 5 ครั้ง/ป
4. รายการขอมูล/สถิติที่จัดเก็บ
4.1 สถิติแรงงานนอกระบบ
4.2 ขอมูลเชิงสํารวจเพื่อสนับสนุน
งานคาจางจังหวัด
4.3 ขอมูลสํารวจอุปสงคและ
อุปทานแรงงานจังหวัด
4.4 ขอมูลการใหบริการ
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
(ถามี)
4.5 ขอมูล/สถิตผิ ลการดําเนินงาน
1) โครงการจางงานเรงดวนฯ
2) โครงการแกไขปญหายาเสพติด
3) โครงการอาสาสมัครแรงงาน
4) โครงการระบบฐานขอมูล
ปฏิบัติการแรงงานจังหวัด

เปาหมายของ
กิจกรรม
1. เพื่อพัฒนารายงาน
สถานการณแรงงานของ
จังหวัดและเพิ่ม
การวิเคราะหดัชนีชี้วัดภาวะ
แรงงานของพื้นที่จังหวัด
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเปนศูนยกลางขอมูล
และสารสนเทศดานแรงงาน
ระดับจังหวัด
3. เพื่อติดตาม
ความเคลื่อนไหวของ
ตลาดแรงงานในเชิงพื้นที่
รองรับแนวเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่เปนจุดเชื่อมตอ
ประชาคมอาเซียน
4. เพื่อพัฒนาระบบ
การติดตามประมวลผล
การปฏิบัติงานและจัดเก็บ
ขอมูลเชิงสถิติทั้งจากผลงาน
และจากการสํารวจอยาง
เปนระบบที่ยั่งยืนใน
การประเมินคางาน สรจ.
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เปาหมายของ สรจ.
1. สํานักแรงงานจังหวัดเปน
หนวยงานที่มคี วามพรอม
ดานการวิเคราะห
สถานการณแรงงานและ
พัฒนาดัชนีชี้วัดภาวะ
แรงงานในระดับพื้นที่
2. สํานักแรงงานจังหวัดมี
ขอมูลและ สามารถ
ใหบริการขอมูลดาน
แรงงานประกอบการ
วางแผนยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการและ
บริการประชาชนที่สนใจ
3. สํานักงานแรงงาน
จังหวัดมีการพัฒนา
กระบวนงานในการจัดเก็บ
ขอมูลสถิติแรงงานและ
สถิติของผลการปฏิบตั ิงาน
อยางเปนระบบตอเนื่อง
สะทอนคางานที่เพิ่มขึ้นได
ชัดเจน
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3. รูปแบบของการทํางาน
สวนกลางโอนเงินงบประมาณใหจังหวัดๆ ละ 180,000 บาท เพื่อดําเนินการจัดจางเอกชนประเภทบุคคลที่มีความรู
ความชํานาญดานสถิติหรือดานเศรษฐศาสตร หรือดาน IT หรือดานอื่นๆ หรือมีประสบการณในงานดังกลาว
เพื่อดําเนินการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล เปนการจางเอกชนประเภทบุคคลจังหวัดละ 1 คนดวยงบประมาณ พ.ศ. 2559
จากแผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน โครงการ/ผลผลิต.ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ
และระบบการบริหารจัดการแรงงาน กิจกรรมหลัก 1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และการเตือนภัยดานแรงงาน กิจกรรมยอย
คาใชจายในการจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด ระยะเวลาโครงการตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - วันที่ 30 กันยายน 2559 ทั้งนี้ จะกอหนี้ผูกพันและเบิกจายไดตอเมื่อไดรับอนุมัติเงินประจํางวด
เรียบรอยแลว เพื่อจัดทํารายงานสถานการณแรงงานที่เพิ่มบทวิเคราะหจากดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานเปนรายไตรมาส/
รายปอยางนอย 5 ฉบับ ภายในเวลาที่กําหนดไว ทําการประมวลผลขอมูลสํารวจ จัดเก็บ บันทึกขอมูล รวบรวมสถิติ/
ขอมูลแรงงาน และขอมูลที่เกี่ยวของ และจัดเก็บขอมูลสถิติผลการปฏิบัติงานในโครงการ/ภารกิจตางๆ ของสํานักงานแรงงานจังหวัด
ซึ่งครอบคลุมภารกิจและตัวชี้วัดกิจกรรม ที่กําหนดขางตนหรือภารกิจพิเศษอื่นๆ ตามความจําเปนเทานั้น
4. ขั้นตอนการทํางาน
นิยามรูปแบบการจาง การจางเอกชนประเภทบุคคลเพื่อดําเนินงานใหกับสํานักงานแรงงานจังหวัดในงาน
ที่ตองการใชความรูทางวิชาการในการปฏิบัติ และปฏิบัติงานโดยมุงผลสําเร็จของงานที่วาจางภายในระยะเวลาที่
กําหนดเปนสําคัญ และสํานักงานแรงงานจังหวัดมีการตรวจตรางานและสั่งใหปรับปรุงแกไขเมื่องานผิดพลาดบกพรอง
และผูรับจางมีฐานะเปนผูรับจางทําของตามกฎระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
โดยมีคาตอบแทนที่คํานึงถึง ความรู ความชํานาญหรือประสบการณการทํางานเพื่อทํางานตามที่กําหนดไว
4.1 การจัดจาง เอกชนประเภทบุคคล จํานวน 1 ราย เพื่อวิเคราะหและประมวลผล
เพิ่มเติม

(1) วิธีการจาง ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข

(2) ระเบียบที่ใชในการอางอิงใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค 0406.4/ว67 ลงวันที่
14 กรกฎาคม 2553 เรื่อง การจางเอกชนดําเนินงานและดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว337 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
(3) หนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่
28 สิงหาคม 2558 เรื่อง การกําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และยกเวนการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e – market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Bidding : e – bidding)
4.2 การจัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัด (ที่มีบทวิเคราะหดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานเพิ่มเติม)
จัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัด รายไตรมาส / รายป (นับตามปฏิทินเพื่อใหสอดคลองกับการจัดเก็บ
ขอมูลที่จําเปนตองใชของหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน) อยางนอย 5 ฉบับ ซึ่งมีบทวิเคราะหดัชนี
ชี้วัดภาวะแรงงานบรรจุอยูดวย คือ
oไตรมาสที่ 3 ป 2558 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) กําหนดเผยแพรภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558
oไตรมาสที่ 4 ป 2558 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558) กําหนดเผยแพรภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559
o รายป 2558 (มกราคม – ธันวาคม 2558) กําหนดเผยแพรภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559
oไตรมาสที่ 1 ป 2559 (มกราคม – มีนาคม 2559) กําหนดเผยแพรภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559
o ไตรมาสที่ 2 ป 2559 (เมษายน – มิถุนายน 2559) กําหนดเผยแพรภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
และเพื่อใหการจัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัดเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอใหดําเนินการ
ตามคูมือการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ซึ่งสามารถดาวนโหลด
ไดจากระบบ Intranet ของกระทรวงแรงงานเลือกดาวนโหลดขอมูล เลือกคูมือ(http://intranet.mol.go.th/file_download_manual)
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เลือกสํ านั กงานปลั ดกระทรวงแรงงาน เลื อกคู มือ การเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพการรายงานสถานการณ แรงงานจัง หวั ด
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ตุลาคม 2556 ทั้งนี้หากจังหวัดมีขอมูลตรงตามไตรมาสที่จะเผยแพรก็สามารถดําเนินการไดเลย
แตหากไมมีขอมูลตรงตามไตรมาสและจําเปนตองใชขอมูลเพื่อเปนตัวแทนไตรมาสก็ขอใหระบุดวยวานําขอมูล
ชวงเวลาใดมาจัดทําเปนบทวิเคราะหสถานการณแรงงานในหัวขอตาง ๆ
4.3 การเผยแพรสถานการณแรงงานจังหวัด อยางนอย 3 ชองทาง เชน Website สํานักงานแรงงานจังหวัด
Website จังหวัด พิมพเปนเลมเผยแพรตามองคการแรงงานตาง ๆ ในจังหวัด หรือสถาบันการศึกษาในจังหวัดหรือ
แจกในงานประชุมของจังหวัด เปนตน
4.4 การติดตามการใชประโยชนจากขอมูลสถานการณแรงงานของบุคคลทั่วไปในจังหวัด โดยใหสํานักงาน
แรงงานจังหวัดทุกจังหวัดสงแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด....... (แบบฟอรมที่ 1)
ใหกับบุคคลหรือหนวยงานที่จัดสงรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดเปนประจําหรือประชาชนผูใชขอมูลสถานการณ
แรงงานเพื่อใหตอบแบบสอบถามกลับมา โดยทําการสํารวจปละ 1 ครั้ง โดยสงแบบสอบถามความคิดเห็นฯ ในไตรมาสที่ 4
ป 2558 โดยสํารวจกับผูใชรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดตามจํานวนที่จังหวัดเห็นวาเหมาะสมหรือเพียงพอตอการ
เปนตัวอยางของประชากรผูใชรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด (ตามตารางของ Yamane) แลวทําการสรุปประมวลผล
การสํารวจความคิดเห็นในระดับจังหวัดเปนเอกสารรายงานผลการสํารวจความคิดเห็นเพื่อจัดสงศูนยขอมูลเศรษฐกิจ
การแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
5. ตารางแผนการปฏิบัติงาน
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย

58

58

58

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

แ ผนง า น ก า ร เ พิ่ มป ร ะ สิ ทธิ ภ า พ
การบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน
โครงการ/ผลผลิ ต .ยุ ท ธศาสตร แผน
ข อเสนอ และระบบการบริ หารจั ดการ
แรงงาน
กิ จกรรมหลั ก 1 ศึ กษา วิ เคราะห วิ จั ย
และการเตือนภัยดานแรงงาน
กิจกรรมยอย คาใชจายในการจัดทําบท
วิเคราะห การรายงานสถานการณ และ
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
กิจกรรมที่ตองดําเนินการ (สรจ.)
1) จั ด จ างเอก ชนประเ ภทบุ ค คล
ดํา เนิ น การวิ เ คราะห แ ละประมวลผล
(จังหวัดละ 1 คน) จํานวน 76 จังหวัด
2) จัดทํารายงานสถานการณแ รงงาน
จัง หวัดรายไตรมาสโดยมีบทวิเคราะห
จากดั ช นี ชี้ วั ด ภาวะแรงงานเพิ่ ม เติ ม
(ตามป ป ฏิ ทิ น ) จั ง หวั ด ละ 5 ครั้ ง /ป
เผยแพรและจัดสงภายในเวลาที่กําหนด
- ไตรมาส 3/58 (ก.ค. – ก.ย. 58)
กําหนดเผยแพร

*
(15 พ.ย.)
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แผนงบประมาณ/ผลผลิต/

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย

58

58

58

59

59

59

59

59

59

59

59

59

- ไตรมาส 4/58 (ต.ค. – ธ.ค. 58)
กําหนดเผยแพร
- รายป 2558 (ม.ค. – ธ.ค. 58)
กําหนดเผยแพร

59

*
(15 ก.พ.)

*
(15 ก.พ.)

*

- ไตรมาส 1/59 (ม.ค. – มี.ค. 59)
กําหนดเผยแพร
- ไตรมาส 2/59 (เม.ย. – มิ.ย. 59)
กําหนดเผยแพร
3. สร.จ.สงแบบสอบถามความคิดเห็นที่
มีตอรายงานสถานการณแรงงาน
จังหวัด....... (แบบฟอรมที่ 1) ใหกับ
บุคคลหรือหนวยงานที่จัดสงรายงาน
สถานการณแรงงานจังหวัดเปนประจํา
หรือประชาชนผูใชขอมูลสถานการณ
แรงงานเพื่อใหตอบแบบสอบถาม
กลับมา โดยทําการสํารวจปละ 1 ครั้ง
โดยสงแบบสอบถามความคิดเห็นฯ ใน
ไตรมาสที่ 4 ป 2558

(15 พ.ค.)

*
(15ส.ค.)

*

4.จัดสงรายงานผลการใชจายเงิน
(แบบฟอรม 2)

*

5. จั ด ส ง รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
การจั ด ทํ า บทวิ เ คราะห ก ารรายงาน
สถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
จังหวัด (แบบฟอรม 3)

*

6. สงสรุป ผลการสํา รวจความคิ ดเห็ น ที่ มี
ต อ รายงานสถานการณ แ รงงานจั ง หวั ด
ปงบประมาณ 2559 (แบบฟอรม 5) และ
บันทึกสรุปผลการสํารวจฯ (แบบฟอรม 6)
ผ า นเว็ บ ไซต ก ระทรวงแรงงาน เลื อ ก
นักวิชาการแรงงาน เลือกสรุปผลการสํารวจ
ความคิ ดเห็ น ที่ มี ต อ รายงานสถานการณ
แรงงานจังหวัด ปงบประมาณ 2559 หรือ
ชองทางเว็บไซตผาน Banner ระบบเตือน
ภั ย ด า นแรงงานหน า เว็ บ ไซต ก ระทรวง
แรงงาน เลื อ กบทวิ เคราะห สถานการณ
แรงงาน เลื อ กแบบสํ า รวจ/รายงานผล
การสํารวจ เลือกแบบสรุปผลสํารวจความ
คิดเห็นที่มีตอรายงานสถานการณ แรงงาน
จังหวัด ปงบประมาณ 2559 พรอมทั้งจัดสง
ใหศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน

*

7. จัดสงแบบสรุปรายงานงานจัดเก็บ
ขอมูล ภายใตการจัดทําบทวิเคราะห
การรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัด
ภาวะแรงงานจังหวัด (แบบฟอรมที่ 4)

*
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6. การรายงานผล
6.1 สงรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดที่จัดทําใหถึงศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน
อยางชาสุดภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2559, วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 และวันที่ 20 สิงหาคม 2559
6.2 การรายงานผลการดําเนินงานการใชจายเงินและผลการจัดทํารายงานสถานการณแรงงานรายไตรมาส
4 ฉบับ และรายป 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ
(1) การรายงานผลการใชจายเงินของปงบประมาณ 2559 ขอใหจังหวัดทําการสํารวจรายการคาใชจาย
และเงินที่จะเหลือจายโอนกลับสวนกลางนั้นเมื่อสิ้นสุด ไตรมาส 2 ป 2559 (วันที่ 30 มิถุนายน 2559) ใหศูนยขอมูล
เศรษฐกิ จ การแรงงานทราบภายในวั น ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ทั้ ง นี้ ทุ กจั งหวั ดจะต องตรวจสอบการใช จ ายเงิ น
งบประมาณที่จะเกิดขึ้นจริงในอีก 3 เดือน (ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม – วันที่ 30 กันยายน 2559) หากพบมีเงิน
คงเหลือจะตองดําเนินการสงคืนเงินงบประมาณใหกลุมงานคลังและพัสดุ (ฝายงบประมาณ) โดยมีขั้นตอนการคืนเงิน
ที่จําเปนตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด และมีหนังสือใหผูวาราชการจังหวัดลงนามถึงปลัดกระทรวงแรงงาน
อยางเปนทางการ โดยขอใหรายงานตามแบบฟอรม 2 ในภาคผนวก
(2) การรายงานผลการปฏิบัติงานในสวนของการรายงานสถานการณแรงงานรายไตรมาส/รายป จํานวน
5 ฉบั บ ขอให สํ านั กงานแรงงานจั งหวั ดรายงานผลการจัดทํ ารายงานสถานการณ แรงงานจังหวัดรายไตรมาส/รายป
เมื่ อสิ้ น สุ ดไตรมาส 2 ป 2559 ภายในวั น ที่ 30 สิงหาคม 2559 ตามเอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แบบฟอรม 3
(3) การรายงานผลของสํานักงานแรงงานจังหวัดเพิ่มเติมกิจกรรมยอย คาใชจายในการจัดทําบทวิเคราะห
การรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
(3.1) ในปงบประมาณ 2559 สํานักงานแรงงานจังหวัดจะตองจัดทําผลงานและจัดเก็บผลงานใหเปน
ระบบและมีหลักฐานอางอิงผลงานชัดเจน เพื่อรอการตรวจประเมินจากหนวยประเมินผลทั้งจากภายในและภายนอก
สังกัดกระทรวงแรงงาน เนื่องจากกิจกรรมยอยนี้เปนงบรายจายอื่น โดยจะตองรวบรวมหลักฐานตางๆ ที่ไดดําเนินงาน
ในกิจกรรมและจัดเก็บใหเปนระบบ ดังตอไปนี้
1. จัดเก็บหลักฐานเอกสารรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด 5 เลมและบันทึกลงแผน CD ที่
สํานักงานแรงงานจังหวัด และจัดสงศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน (ไตรมาสละ 2 เลม
และรายป 1 เลม พรอมแผน CD) ดังนี้
 ไตรมาสที่ 3 ป 2558 (กรกฎาคม – กั น ยายน 2558) กํ า หนดเผยแพร ภ ายในวั น ที่
15 พฤศจิกายน 2558 กําหนดสงถึง ศร. สศร. อยางชาที่สุด ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
(ดูวันประทับตรารับที่สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)
 ไต ร มา ส ที่ 4 ป 2 55 8 (ตุ ล าค ม - ธั น ว า ค ม 2 5 58 ) กํ า ห นด เ ผ ย แ พ ร ภ า ยใ น วั ที่
15 กุมภาพันธ 2559 กําหนดสงถึง ศร. สศร. อยางชาที่สุด ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2559
(ดูวันประทับตรารับที่สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)
 รายป 2558 (มกราคม – ธันวาคม 2558) กําหนดเผยแพรภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 กําหนด
สงถึง ศร. สศร. อยางชาที่สุด ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2559 (ดูวันประทับตรารับที่สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน)
 ไตรมาสที่ 1 ป 2559 (มกราคม – มีนาคม 2559) กําหนดเผยแพรภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559
กําหนดสงถึง ศร. สศร. อยางชาที่สุด ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 (ดูวันประทับตรารับที่
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)
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 ไตรมาสที่ 2 ป 2559 (เมษายน – มิถุนายน 2559) กําหนดเผยแพรภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
กําหนดสงถึง ศร. สศร. อยางชาที่สุด ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 (ดูวันประทับตรารับ ที่
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)
หากสํ า นั ก งานแรงงานจั งหวั ด จั ดส งรายงานสถานการณแ รงงานจัง หวั ดรายไตรมาส/ป ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส informal@mol.go.th หรือ informal@mol.mail.go.th ตองสงทั้งหนังสือนําสงและไฟลหนังสือ
รายงานสถานการณแรงงานจังหวัด ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงานจึงจะประทําตรารับได หากขาดไฟลใดไฟลหนึ่ง
ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงานจะไมรับประทับตราหนังสือ
2. หลักฐานการจัดจางเจาหนาที่ภายใตโครงการของจังหวัด
3. หลักฐานการจัดเก็บขอมูลสถิติแรงงานนอกระบบ
4. หลักฐานการจัดเก็บขอมูลเชิงสํารวจเพื่อสนับสนุนงานคาจางขั้นต่ําจังหวัด การสํารวจอุปสงคและ
อุปทานแรงงาน และขอมูลการใชบริการศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานระดับจังหวัด (ถามี)
5. หลักฐานการจัดเก็บขอมูลสถิติผลการดําเนินงานโครงการจางงานเรงดวน โครงการยาเสพติด
โครงการอาสาสมัครแรงงาน โครงการระบบฐานขอมูลปฏิบัติการแรงงานจังหวัด และอื่น ๆ ที่จังหวัดจัดเก็บ
(3.2) การจัดสงแบบรายงานผลการดําเนินงานในกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการจัดทํารายงาน
สถานการณแรงงานจังหวัด ขอใหสํานักงานแรงงานจังหวัดจัดทําแบบสรุปรายงานผลการดําเนินงานในกิจกรรมเมื่อสิ้น
ปงบประมาน 2559 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ตามแบบฟอรม 4
6.3 สํานักงานแรงงานจังหวัดทําการบันทึกรายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอรายงานสถานการณ
แรงงานจังหวัดในรูปแบบ Google Documents ผานเว็บไซตกระทรวงแรงงาน เลือกนักวิชาการแรงงาน เลือกสรุปผล
การสํ ารวจความคิดเห็ นที่มีต อรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด ป งบประมาณ 2559 หรือเข าผานชองทางเว็ บ
กระทรวง Banner ระบบเตือนภัยดานแรงงาน เลือกบทวิเคราะหสถานการณแรงงาน เลือกแบบสํารวจ/รายงานผล
การสํารวจ เลือกแบบสรุปผลสํารวจความคิดเห็นที่มีตอรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด ปงบประมาณ 2559 และให
จัดสงรายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอ “รายงานสถานการณแรงงานจังหวัด..........” ใหศูนยขอมูลเศรษฐกิจ
การแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน อยางเปนทางการ อยางชาสุดภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 ตามแบบฟอรม 5
และแบบฟอรม 6 (Google Document)
7. พื้นที่ดําเนินการ : สํานักงานแรงงานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
8. หนวยงานรับผิดชอบ : ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน

***********************************************
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การจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคาจางของจังหวัด
กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด
1. วัตถุประสงค
สํานักงานแรงงานจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด จัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
1.1 ติดตามสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม แรงงานของจังหวัด
1.2 แจงการบังคับใชประกาศคณะกรรมการคาจางในเรื่องตาง ๆ
1.3 พิจารณาผลการสํารวจขอมูลที่ดําเนินการโดยจังหวัดในเรื่องที่เกี่ยวของกับการกําหนดอัตราคาจาง
1.4 พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา, การกําหนดคาจางตามมาตรฐานฝมือ,
การใชบังคับมาตรการดานคาจาง และอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
2. เปาหมายของงาน ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัด และเกณฑการวัดที่จะใชใน
การติดตามผลภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2559 ในแผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและคุมครองแรงงาน ผลผลิต : ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก : พัฒนายุทธศาสตร แผน และขอเสนอดานแรงงาน กิจกรรมรอง : จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
กิจกรรมยอย : จัดทําความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคาจางของจังหวัด ดังนี้
ตัวชี ้วัดผลผลิต

ตัวชี ้วัดกิจกรรม

เปาหมายของกิจกรรม

เชิงปริมาณ :

เชิงประมาณ :

เชิงประมาณ :

จํานวนยุทธศาสตร แผน และ
ขอเสนอ 29 เรื่อง

จํานวนครั้งของการจัด
228 ครั้ง (76 จังหวัด)
ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ํา
จังหวัดทุกจังหวัด

เปาหมายของ สรจ.
เชิงประมาณ :
ประชุมจังหวัดละ 3 ครั้ง
ไตรมาส 2, 3 และ 4

เชิงคุณภาพ :
รอยละของยุทธศาสตร แผน
ขอเสนอ ที่ผานความเห็นชอบ
จากผูบริหาร (รอยละ 80)
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3. รูปแบบของการทํางาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดในไตรมาส 2 , 3 และ
4 รวม 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2559) โดยมีแนววาระการประชุม
(1) ติดตามและพิจารณาสถานการณทางเศรษฐกิจ การครองชีพ แรงงาน สังคม และผลกระทบของ
จังหวัดในชวงที่ผานมาตั้งแต ป 2558 รวมทั้งพิจารณากําหนดกรอบขอมูลของจังหวัดที่จะใชในการพิจารณาเสนอ
อัตราคาจางขั้นต่ําของจังหวัดตอคณะกรรมการคาจาง
(2) รั บ ทราบแผนการดํ า เนิน การและความคืบ หนาของการสํารวจขอ มูล คาใชจายที่จํา เปน ของ
แรงงานเพื่อพัฒนาฝมือ (แรงงานทั่วไปแรกเขาทํางาน) ในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด (รายละเอียดตามกิจกรรม 3)
(3) รับทราบแผนการดําเนินการและความคืบหนาของการสํารวจขอมูลคาจางคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือในตลาดแรงงานของจังหวัด 3 กลุมอุตสาหกรรม (รายละเอียดตามกิจกรรม 4)
(4) รับทราบแผนการดําเนินการสรรหาคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด
(5) พิ จ ารณาเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การกํ า หนดอั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ํ า , การกํ า หนดค า จ า งตาม
มาตรฐานฝมือ, การพัฒนาระบบคาจางและรายไดของจังหวัด หรือเรื่องอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2559) โดยมีแนววาระการประชุม
(1) พิจารณาขอมูลขอเท็จจริงที่ไดจากการประชุม ครั้งที่ 1 ขอ (1) ทั้งหมด รวมทั้งผลการสํารวจ
ขอมูลคาใชจายที่จําเปนของแรงงานเพื่อพัฒนาฝมือ (แรงงานทั่วไปแรกเขาทํางาน) ในภาคอุตสาหกรรม
(2) พิจารณาและลงมติเสนออัตราคาจางขั้นต่ําของจังหวัดตอคณะกรรมการคาจาง
(3) รับทราบความคืบหนาเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการพิจารณา
อัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด
(3) พิจารณาผลการสํารวจขอมูลการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือในตลาดแรงงานของจังหวัด 3 กลุม
อุตสาหกรรม และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการคาจาง
(4) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคาจางและรายไดของจังหวัด หรือเรื่องอื่นๆ
ตามที่เห็นสมควร

ที่ 3

ครั้งที่ 3 ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2559) โดยมีแนววาระการประชุม
(1) ติดตามสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม แรงงานของจังหวัด
(2) พิจารณาเสนออัตราคาจางขั้นต่ําของจังหวัด (กรณีที่ไมสามารถลงมติไดในการประชุมในไตรมาส

(3) รับทราบความคืบหนาเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําของคณะอนุกรรมการพิจารณา
อัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด
(4) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคาจางและรายไดของจังหวัด หรืออื่นๆ ตามที่
เห็นสมควร
หมายเหตุ แนววาระการประชุมในแตละไตรมาสอาจเปลี่ยนแปลงไดตามมติคณะกรรมการคาจาง หรือตามที่ฝายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ จังหวัดพิจารณาเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงบางวาระการประชุม โดยไมกระทบตอแผนการดําเนินงานสําคัญ
ตามมติคณะกรรมการคาจาง
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4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 จัดทําระเบียบวาระการประชุมตามแผนงานแตละไตรมาส (รายละเอียดตามขอ 3. รูปแบบของการทํางาน)
และตามที่คณะกรรมการคาจางมอบหมายซึ่งจะแจงใหทราบในภายหลัง
4.2 จัดประชุ มคณะอนุ กรรมการพิ จารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดในไตรมาสที่ 2, 3 และ 4 (ตามระเบีย บ
คณะกรรมการคาจางวาดวยองคประชุมและวิธีการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด
พ.ศ. 2553)
4.3 หลังจากประชุมคณะอนุกรรมการฯ เสร็จเรียบรอยในแตละครั้งแลว ใหจัดทําสรุปผลการประชุม รายงาน
การประชุม และรายงานการใชจายเงินใหสํานักงานคณะกรรมการคาจางภายในสองสัปดาห
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
จัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราคาจางขั้น
ต่ําจังหวัด จํานวน 3 ครั้ง

ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

1

ก.ค.
59

ส.ค.
59

1

ก.ย.
59

1

6. การรายงานผล
เมื่อจัดประชุมเสร็จในแตละครั้ง ใหรายงานผลการดําเนินงานภายในสองสัปดาห ดังนี้
(1) แบบสรุปผลการประชุม (ตามแบบขอ 9.1)
(2) รายงานการประชุม
(3) รายงานผลการใช จ า ยเงิ น ตามแบบฟอรม รายงานและผลการใช จา ยเงิ น งบประมาณประจํ าป 2559
(ตามแบบขอ 9.2) ทั้งนี้ คาใชจายที่รายงานตามแบบฟอรมดังกลาว ขอใหตรงกับการบันทึกขอมูลในระบบ
GFMIS และเบิกจายใหถูกตองตามผลผลิต กิจกรรมที่แจงไว
7. พื้นที่ดําเนินการ
76 จังหวัด
8. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการคาจาง โทรศัพท 02 643 4377 หรือ 02 232 1139 หรือ
02 232 1145 โทรสาร 02 232 1138 E-Mail : minimumwage588@gmail.com
9. เอกสารแนบ ไดแก
9.1 แบบสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด
9.2 แบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2559
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กิจกรรมที่ 2 การสรรหาอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด
1. วัตถุประสงค
เพื่อดําเนินการสรรหาผูแทนฝายนายจาง ผูแทนฝายลูกจาง และเสนอรายชื่อผูแทนภาครัฐ ตอคณะกรรมการคาจาง
ชุดที่ 20 (ชุดใหม) แตงตั้งเปนอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด ตามระเบียบคณะกรรมการคาจางวาดวยการ
ไดมาและการพนจากตําแหนงของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด พ.ศ. 2552
2. เปาหมายของงาน ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัด และเกณฑการวัดที่จะใชใน
การติดตามผลภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2559 ในแผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและคุมครองแรงงาน ผลผลิต : ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน กิจกรรมหลัก
จัดทํายุทธศาสตร แผน และขอเสนอดานแรงงาน ดังนี้
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เปาหมายของกิจกรรม

เปาหมายของ สรจ.

เชิงปริมาณ :

เชิงประมาณ :

เชิงประมาณ :

เชิงประมาณ :

จํานวนยุทธศาสตร แผน และ
ขอเสนอ 29 เรื่อง

จํานวนเรื่อง

จํานวน 76 เรื่อง

เชิงคุณภาพ :

เชิงคุณภาพ :

เชิงคุณภาพ :

รอยละของยุทธศาสตร แผน
ขอเสนอ ที่ผานความเห็นชอบ
จากผูบริหาร (รอยละ 80)

คณะกรรมการคาจาง
แตงตั้งเปน
คณะอนุกรรมการพิจารณา
อัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด

ทุกจังหวัดเสนอรายชื่อ
อนุกรรมการฝายนายจาง
และฝายลูกจาง เสนอตอ
คณะกรรมการคาจางเพื่อ
แตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ํา
จังหวัด

จังหวัดละ 1 เรื่อง
(ประชุมคณะอนุกรรมการ
สรรหาฯ 2 ครั้ง)
เชิงคุณภาพ :
แตละจังหวัดดําเนินการ
คัดเลือกอนุกรรมการ
ฝายรัฐบาล และประชุมเพื่อ
สรรหาอนุกรรมการฝาย
นายจางและฝายลูกจาง

3. รูปแบบของการทํางาน
ทุกจังหวัดดําเนินการสรรหาอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดในคณะกรรมการคาจางชุดที่ 20 (ชุดใหม) ตาม
ระเบียบคณะกรรมการคาจางวาดวยการไดมาและการพนจากตําแหนงของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้น
ต่ํา จังหวั ด พ.ศ. 2552 ในชว งเดือนมีน าคม – สิงหาคม 2559 ตามแผนการดําเนิน การสรรหาคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดในคณะกรรมการคาจางชุดที่ 20
ทั้ ง นี้ สํ า นั ก เศรษฐกิ จ การแรงงาน สํ า นั ก งานคณะกรรมการค า จ า ง อยู ร ะหว า งการปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ
คณะกรรมการค าจางวาดวยการไดมาและการพนจากตําแหนงของคณะอนุกรรมการพิจ ารณาอัตราคาจ างขั้นต่ํ า
จั ง หวั ด ในคณะกรรมการค า จ า งชุ ด ที่ 20 เมื่ อ ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ จะแจ ง ให ท ราบล ว งหน า ก อ นการสรรหา
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด
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4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 เมื่อคณะกรรมการคาจางกําหนดใหมีการสรรหาอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดทั่วประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจะมีหนังสือถึงจังหวัดเพื่อแจงใหสํานักงานแรงงานจังหวัดและสํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัดดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการคาจางวาดวยการไดมาและการพนจากตําแหนงของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด พ.ศ. 2552 และคูมือการดําเนินการสรรหาคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดในคณะกรรมการคาจางชุดที่ 20
ทั้งนี้ คาใชจายในการดําเนินการใหสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเบิกจายเงินงบประมาณ
สํานักงานแรงงานจังหวัด ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการคาจางไดจัดสรรใหแลว
4.2 สํานักงานคณะกรรมการคาจาง สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร และเสนอให
คณะกรรมการคาจางใหความเห็นชอบ และจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําเสนอ
ประธานกรรมการ (ปลัดกระทรวงแรงงาน) ลงนามแตงตั้ง และมีหนังสือพรอมสําเนาแจงจังหวัดตอไป
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
แผนงาน/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย

ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

แผนงาน :การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและคุมครองแรงงาน
ผลผลิต : ยุทธศาสตร แผน
ขอเสนอแนะระบบการบริหาร
จัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก จัดทํายุทธศาสตร
แผน และขอเสนอดานแรงงาน
กิจกรรมยอย : ปฏิบัติงาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด
จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
สรรหาอนุกรรมการพิจารณาอัตรา
คาจางขั้นต่ําจังหวัด

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

ก.ย.
59

2

6. การรายงานผล
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ (สิงหาคม 2559) ใหรายงานผลการใชจายเงินภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 ตามแบบฟอรมรายงาน
และผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2559 ทั้งนี้ คาใชจายที่รายงานตามแบบฟอรมดังกลาว ขอใหตรงกับการบันทึกขอมูล
ในระบบ GFMIS และเบิกจายใหถูกตองตามผลผลิต กิจกรรมที่แจงไว
7. พื้นที่ดําเนินการ
76 จังหวัด
8. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการคาจาง โทรศัพท 02 643 4377 หรือ 02 232 1139 หรือ
02 232 1145 โทรสาร 02 232 1138 E-Mail : minimumwage588@gmail.com
คูม่ ือการปฏิบัตงิ านของสํานั กงานแรงงานจังหวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

หน้ า 73

9. เอกสารแนบ
9.1 แบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2559
สําหรับแผนการดําเนินการสรรหาคณะอนุกรรการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด ในคณะกรรมการคาจาง
ชุดที่ 20 และแผนผังขั้นตอนการดําเนินการสรรหาคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดในคณะกรรมการ
คาจางชุดที่ 20 จะแจงใหทราบในภายหลัง

***********************************************
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กิจจกรมที่ 3 การสํารวจคาใชจายที่จําเปนของแรงงานเพื่อพัฒนาฝมือ (แรงงานทั่วไปแรกเขาทํางาน)
ในภาคอุตสาหกรรม
1. วัตถุประสงค
เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล และรายงานผลการสํ า รวจรายได แ ละค าใช จ ายที่ จํ าเป นของแรงงานเพื่ อพั ฒนาฝ มื อ
ในภาคอุตสาหกรรมป 2559 นําเสนอตอคณะกรรมการคาจางเพื่อใชในการศึกษาและพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําตาม
หลักเกณฑแหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 มาตรา 87
2. เปาหมายของงาน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัด และเกณฑการวัดที่จะใชในการติดตามผล
ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2559 ในแผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
คุมครองแรงงาน ผลผลิต : ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอแนะระบบการบริหารจัดการแรงงาน กิจกรรมหลัก : จัดทํายุทธศาสตร
แผน และขอเสนอดานแรงงาน กิจกรรมรอง : จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย กิจกรรมยอย : จัดทําความเห็นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคาจางของจังหวัด ดังนี้
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ :
จํานวนยุทธศาสตร แผน
และขอเสนอ 29 เรื่อง
เชิงคุณภาพ :
รอยละของยุทธศาสตร แผน
ขอเสนอ ที่ผานความเห็นชอบ
จากผูบริหาร (รอยละ 80)

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เปาหมายของกิจกรรม

เปาหมายของ สรจ.

เชิงประมาณ :
จํานวนการสํารวจคาใชจายที่
จําเปนของแรงงานเพื่อพัฒนา
ฝมือ(แรงงานทั่วไปแรกเขา
ทํางาน) ในภาคอุตสาหกรรม
จํานวน 76 ครั้ง

ขอมูลคาใชจายที่จําเปนของ
แรงงานไรฝมือ (แรงงานเพื่อพัฒนา
ฝมือ) ในแตละจังหวัด โดยแยกตาม
พื้นที่ ไดแก
1. คาจางของแรงงานไรฝมือตอวัน
2 รายไดอื่นๆนอกเหนือคาจางตอวัน
3. คาใชจายตอเดือน
4. เปรียบเทียบคาใชจายในการครองชีพ
ตามอัตภาพ
5. เปรียบเทียบคาใชจายในการครองชีพ
ตามคุณภาพ

รอยละของผลการ
สํารวจฯเทียบกับ
จํานวนเปาหมาย
จํานวน 76 ครั้ง

3. รูปแบบของการทํางาน
ทุกจังหวัดดําเนินการจางสํารวจเพื่อจัดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาไมเกิน
ชั้น ม.6 ทั้งที่เพิ่งจบการศึกษา หรือจบมาหลายปแลว แตไมเคยทํางาน หรือทํางานมาแลวระยะหนึ่งแตมีอายุการทํางาน
ไมเกิน 1 ป และเกิน 1 ป แตไมเกิน 3 ป ตามจํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการคาจางกําหนด
4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 สํ านักงานคณะกรรมการค าจาง สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน จัดสงแบบสอบถามและแจงจํานวน
ตัวอยางสํารวจใหกับสํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด
4.2 สํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดขออนุมัติดําเนินการสํารวจฯ
4.3 สํานักงานแรงงานจังหวัดสํารวจขอมูลใหแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2559 เพื่อใหทุกจังหวัดได
ขอมูลคาใชจายที่จําเปนของแรงงานในชวงเวลาเดียว ซึ่งจะเปนประโยชนในการประมวลผลของมูลในภาพรวมของ
ประเทศ
4.4 บันทึกขอมูลการสํารวจฯ ลงระบบ LaborQ1.net และออกรายงาน เดือนพฤษภาคม 2559
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4.5 นําเสนอตอคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดในการประชุมเดือนมิถุนายน 2559
เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาเสนออัตราคาจางขั้นต่ําของจังหวัด
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

1. ขออนุมัติโครงการและวางแผนการสํารวจ
2. ดําเนินการสํารวจ
3. บันทึกขอมูลการสํารวจฯ ในระบบ
LaborQ1.net และออกรายงานการวิเคราะหขอมูล
4. นําเสนอผลการสํารวจและรายงานการวิเคราะห
ขอมูลตอคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจาง
ขั้นต่ําจังหวัด เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
เสนออัตราคาจางขัน้ ต่ําของจังหวัด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59
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6. การรายงานผล
6.1 การรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อสํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการสํารวจและบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว
(พฤษภาคม 2559) ขอใหรายงานผลการดําเนินงานใหทราบภายในเดือน มิถุนายน 2559 โดยไมตองสงรูปเลมรายงาน
6.2 การรายงานผลการใชจายเงิน เมื่อสํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการสํารวจและบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว
(พฤษภาคม 2559) ขอให ร ายงานผลการใช จา ยเงิน ภายในเดื อน มิ ถุน ายน 2559 ตามแบบฟอร มรายงานและ
ผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2559 ทั้งนี้ คาใชจายที่รายงานตามแบบฟอรมดังกลาว ขอใหตรงกับการบันทึก
ขอมูลในระบบ GFMIS และเบิกจายใหถูกตองตามผลผลิต กิจกรรมที่แจงไว
7. พื้นที่ดําเนินการ
76 จังหวัด
8. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการคาจาง
โทรศัพท 0 2643 4377
โทรสาร 0 2232 1138, 0 2643 4456
จดหมายอิเล็กทรอนิกส E-mail: minimumwage588@gmail.com
9. เอกสารแนบ
9.1 แบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2559
9.2 แบบสํารวจฯ และคําชี้แจงเกี่ยวกับการสํารวจจะสงไปพรอมหนังสือแจงใหดําเนินการ
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กิจกรรม 4

การสํารวจและวิเคราะหขอมูลการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือในตลาดแรงงานของจังหวัด
3 กลุมอุตสาหกรรม (จะดําเนินการในบางจังหวัดที่มีกลุมเปาหมาย)

1. วัตถุประสงค
เพื่อใหไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับในแตละอาชีพตามมาตรฐานฝมือที่คณะกรรมการคาจาง
กําหนดใหดําเนินการจัดทําอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ป 2559 ของแตละจังหวัด
2. เปาหมายของงาน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัด และเกณฑการวัดที่จะใชในการติดตามผล
ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2559
ในแผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน
ผลผลิต :
ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก : พัฒนายุทธศาสตร แผน และขอเสนอดานแรงงาน
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เชิงปริมาณ :
จํานวนยุทธศาสตร แผน และ
ขอเสนอ 29 เรื่อง

เชิงประมาณ :
จํานวนการสํารวจ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตรา
คาจางที่ลูกจางไดรับ
แตละสาขาอาชีพตาม
คณะกรรมการคาจาง
กําหนด

เชิงคุณภาพ :
รอยละของยุทธศาสตร แผน
ขอเสนอ ที่ผานความเห็นชอบ
จากผูบริหาร (รอยละ 80)

จํานวน 20 ครั้ง
(เฉพาะจังหวัดที่มี
กลุมเปาหมาย)

เปาหมายของกิจกรรม

เปาหมายของ สรจ.

ขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
จะดําเนินการในบางจังหวัด
อัตราคาจางที่ลูกจางไดรับ
ที่มีกลุมเปาหมาย
แตละสาขาอาชีพตาม
และจะแจงใหทราบ
คณะกรรมการคาจางกําหนด
ในแตละจังหวัด

3. รูปแบบของการทํางาน
จังหวัดกลุมเปาหมายดําเนินการศึกษาขอมูลกลุมตัวอยางและสํารวจเพื่อจัดเก็บขอมูลในชวงเดือนกุมภาพันธ –
เมษายน 2559
4. ขั้นตอนการทํางาน
เมื่อกรมพัฒนาฝมือแรงงานไดพิจารณาสาขาอาชีพที่มีความพรอมในการกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
ป 2559 สงใหสํานักงานคณะกรรมการคาจางแลว มีขั้นตอนการทํางานที่เชื่อมโยงกันทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
ดังนี้
สวนกลาง
4.1 สํานักงานคณะกรรมการคาจางจัดประชุมคณะกรรมการคาจางเพื่อพิจารณาคัดเลือกและมีมติใหความเห็นชอบ
กลุ มอุ ตสาหกรรมที่ จะดํ าเนิ นการกํ าหนดอั ตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ และแตงตั้งคณะอนุกรรมการอัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือตามกลุมอุตสาหกรรม พรอมกําหนดแผนการดําเนินงาน
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4.2 คณะอนุกรรมการอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือพิจารณาจัดทําแผนและแบบสํารวจคาจางตามมาตรฐานฝมือ
ตามกลุมอุตสาหกรรมในตลาดแรงงาน
4.3 สํานักงานคณะกรรมการคาจางแจงสํานักงานแรงงานจังหวัด (เฉพาะจังหวัดกลุมเปาหมายที่จะดําเนินการสํารวจ)
ใหดําเนินการสํารวจขอมูลคาจางตามมาตรฐานฝมือในสาขาอาชีพที่กําหนด
สวนภูมิภาค
4.4 สํานักงานแรงงานจังหวัด (เฉพาะจังหวัดกลุมเปาหมายที่จะดําเนินการสํารวจ) ประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อใหไดรายชื่อและที่อยูของสถานประกอบกิจการตามประเภทกิจการที่มีชางฝมือกลุมเปาหมาย
4.5 สํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการสํารวจขอมูล และจัดสงขอมูลใหสํานักงานคณะกรรมการคาจาง
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับมติคณะกรรมการคาจาง)
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย
1. สํานักงานคณะกรรมการคาจาง
สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน แจง
เรื่อง แบบสอบถาม และแบบการรายงาน
พรอมโอนเงินคาใชจายในการ
ดําเนินการ ใหกับสํานักงานแรงงาน
จังหวัดทุกจังหวัด
2. สํานักงานแรงงานจังหวัดทุก
จังหวัดประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อใหไดรายชื่อ
และที่อยูของสถานประกอบกิจการ
ตามประเภทกิจการที่มีชางฝมือ
กลุมเปาหมาย
3. สํานักงานแรงงานจังหวัด
ดําเนินการสํารวจขอมูลตามจํานวน
กลุมตัวอยาง สงแบบสํารวจฉบับจริง
ใหสํานักงานคณะกรรมการคาจาง
และถายสําเนาแบบสํารวจไวบันทึก
ขอมูล ประมวลผลขอมูล และ
วิเคราะหขอมูลในระดับจังหวัด

ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

ก.ย.
59

6. การรายงานผล
6.1 มีหนังสือแจงรายงานผลการดําเนินงานและสงแบบสํารวจใหสํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการคาจาง
6.2 การรายงานผลการใชจายเงิน เมื่อสํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการสํารวจเสร็จในเดือนเมษายน 2559
และประมวลผลขอมูลและจัดทําสรุปรายงานการสํารวจฯ เรียบรอยแลว ขอใหรายงานผล การใชจายเงินภายในเดือน
พฤษภาคม 2559 ตามแบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2559 ทั้งนี้ คาใชจายที่รายงานตาม
แบบฟอรมดังกลาว ขอใหตรงกับการบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS และเบิกจายใหถูกตองตามผลผลิต กิจกรรมที่แจงไว
7. พื้นที่ดําเนินการ
20 จังหวัด (สํานักงานคณะกรรมการคาจางจะมีหนังสือแจงใหทราบตอไป)
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8. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการคาจาง โทรศัพท 02 643 4377 หรือ 02 232 1139
หรือ 02 232 1145 โทรสาร 02 232 1138 E-Mail : minimumwage588@gmail.com
9. เอกสารแนบ ไดแก
9.1 แบบฟอรมรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2559
9.2 แบบสอบถามการสํารวจฯ จะสงไปพรอมหนังสือแจงใหดําเนินการ
หมายเหตุ : กิจกรรมดังกลาวขางตน สํานักงานคณะกรรมการคาจางจะแจงใหสํานักงานจังหวัดดําเนินการ
สํารวจตอเมื่อกรมพัฒนาฝมือแรงงานแจงสาขาอาชีพที่มีความพรอมในการกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือ และคณะกรรมการคาจางมีมติเห็นชอบแลว
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โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด ป 2559 – 2563
และจัดทําแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 25560 -2564
1. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหจังหวัดมีแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัดที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่สําคัญ
ไดแก กรอบทิศทางแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ที่ 12 นโยบายที่สําคัญ ของรัฐบาล แผนพัฒนา
จั งหวั ด /กลุ มจั งหวัด และแผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ าป ของจังหวั ด/กลุ มจั งหวัด และป ญ หา / ความต องการของ
ประชาชนในพื้นที่
2) เพื่ อ ให จั ง หวั ด มี ก ารบู ร ณาการการทํ า งานกั บ หน ว ยงานทั้ ง ในและนอกสั ง กั ด กระทรวงแรงงาน
ในการจัดทํายุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด
2. เปาหมายของงาน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดที่ใชในการติดตามผล
ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน
โครงการ/ผลผลิต ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก จัดทํายุทธศาสตร แผน และขอเสนอดานแรงงาน
ตัวชี้วัดผลผลิต
จํานวนยุทธศาสตร
แผน ขอเสนอ

ตัวชี้วัดกิจกรรม
แผนยุทธศาสตรดานแรงงาน
ระดับจังหวัด

เปาหมายของ
กิจกรรม
76 แผน

เปาหมายของ
สรจ.
76 แผน

3. รูปแบบของการทํางาน
สวนกลางโอนเงินงบประมาณประจําป 2559 แผนงาน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน ผลผลิ ต
ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน กิจกรรมหลัก จัดทํายุทธศาสตร แผน และขอเสนอ
ดานแรงงาน ใหจังหวัดเพื่อทบทวน และจัดทําแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด
4. ขั้นตอนการทํางาน
1) สํานักงานแรงงานจังหวัดทบทวนคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด
2) สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อวิเคราะห SWOT
3) สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมคณะทํางานระดับจังหวัดเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงาน
ระดับจังหวัด พ.ศ. 2559 - 2563 และจัดทําแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2560 -2564
4) สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) แผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับ
จังหวัด พ.ศ. 2560 - 2564 โดยเชิญผูมีสวนเกี่ยวของจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs และผูแทน
หนวยงานในสังกัดในสวนภูมิภาค รวมถึงผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงใหเปนแผนฉบับ
สมบูรณ
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5) สํานักงานแรงงานจังหวัดนําแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2560 - 2564 เสนอผูวา
ราชการจังหวัดใหความเห็นชอบ และจัดสงแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2560 - 2564 ที่ผาน
ความเห็นชอบแลวใหกระทรวงแรงงานภายในระยะเวลาที่กําหนด (ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559)
6) สํานักงานแรงงานจังหวัดนําแผนงาน / โครงการที่บรรจุในแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด
พ.ศ. 2560 - 2564 ไปเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแผนยุทธศาสตรจังหวัด และจัดสงหลักฐานที่แสดงให
เห็นวามีการนําแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2560 - 2564 ไปเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแผนยุทธศาสตรจังหวัด
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. ทบทวนคณะทํางานจัดทํา
แผนยุทธศาสตรดานแรงงาน
ระดับจังหวัด
2. จัดประชุมหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อวิเคราะหSWOT
3. ประชุมคณะทํางานระดับ
จังหวัดเพื่อทบทวนแผน
ยุทธศาสตรดานแรงงานระดับ
จังหวัด พ.ศ. 2559 - 2563
และจัดทําแผนยุทธศาสตรดาน
แรงงานระดับจังหวัด พ.ศ.
2560 -2564
4. รับฟงความคิดเห็นตอ (ราง)
แผนยุทธศาสตรดานแรงงาน
ระดับจังหวัด จากผูมีสวน
เกี่ยวของทุกภาคสวน
5. เสนอผูวาราชการจังหวัด
เพื่อใหความเห็นชอบแผนฯ
และสงกระทรวงแรงงานภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (29
มกราคม 2559)
6. นําแผนงาน/โครงการ
ที่บรรจุในแผนฯ ไปเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณจาก
จังหวัด

ต.ค. พ.ย.
58 58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ. มี.ค.
59 59

เม.ย พ.ค.
59 59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

ก.ย.
59

6. การรายงานผล
สํานักงานแรงงานจังหวัดรวบรวมขอมูลรายงานผล ดังนี้
6.1 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานที่กําหนด
6.2 สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดสงแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัดที่ผานความเห็นชอบจากผูวา
ราชการจังหวัด พรอมแผนซีดี สงใหสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ภายในเดือนวันที่
29 มกราคม 2559
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7. พื้นที่ดําเนินการ
76 จังหวัด
8. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมพัฒนายุทธศาสตร
9. เอกสารแนบ
แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด
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โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ดานแรงงานระดับจังหวัด
1. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในภารกิจของกระทรวงแรงงาน เกิดผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรม และประชาชนไดรับความพึงพอใจ
2) เพื่อสรางจิตสํานึก ทัศนคติ ความพรอม และตรงตอเวลาในการใหบริการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
3) เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกเจาหนาที่กระทรวงแรงงานในการปฏิบัติงานแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน
2. เปาหมายของงาน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดที่ใชในการติดตามผล
ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน
โครงการ/ผลผลิต : ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก : ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ : จํานวนยุทธศาสตร
แผน และขอเสนอ
เชิงคุณภาพ : รอยละของ
ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ ที่ผา น
ความเห็นชอบจากผูบริหาร

ตัวชี้วัดกิจกรรม
จํานวนขอเสนอ
จากการติดตามและ
ประเมินผล

เปาหมายของกิจกรรม
สนับสนุนงบประมาณให
สํานักงานแรงงานจังหวัดทุก
จังหวัด เปนคาวัสดุ อุปกรณ
และคาใชจายตาง ๆ เพื่อให
การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ
ประชาชนไดรับความพึงพอใจ

เปาหมายของ สรจ.
จํานวนเรื่องรองทุกข
รองเรียนของประชาชนไดรับ
การแกไขอยางเปนรูปธรรม
เกิดผลสัมฤทธิ์ และยุติ

3. รูปแบบของการทํางาน
สํานักงานแรงงานจังหวัดเปนศูนยประสานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด
โดยอํานวยการ ประสานงานไปยังหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อใหปญหาความเดือดรอน
ดานแรงงานของประชาชน ขอรองทุกข รองเรียน ไดรับการแกไขอยางเปนรูปธรรม และยุติธรรม
แนวทางการปฏิบัติ สามารถดําเนินการไดตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ ดังนี้
(1) จัดตั้งศูนยประสานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด
- เพื่ อดํ า เนิ น การแก ไขป ญ หาความเดือดรอนของประชาชนในภารกิจ ของกระทรวงแรงงาน ใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม
- เพื่อรับทราบ ติดตามความคืบหนา รวบรวมและรายงานการแกไขปญหาความเดือดรอนดานแรงงาน
ของประชาชน
- เพื่อพิจารณาการแกไขปญหาความเดือดรอนดานแรงงาน กรณีที่หนวยงานไมสามารถยุติเรื่องและ/หรือ
จําเปนตองหารือ พิจารณารวมกัน
(2) แตงตั้งหัวหนาศูนยประสานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนฯ รองหัวหนาศูนยฯ กรรมการศูนย
เจาหนาที่ประจําศูนย และผูชวยหัวหนาศูนย เปนตน (ประกอบดวย หัวหนาหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานใน
จังหวัด และ/หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย สํานักงานแรงงานจังหวัดเปนฝายเลขานุการ หรือตามความเหมาะสม)
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(3) แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานประสานการแก ไขป ญหาความเดื อดร อนของประชาชนด านแรงงานระดั บจั งหวั ด
(ประกอบดวย เจาหนาที่หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานที่ไดรับมอบหมาย รวมเปนคณะทํางาน สํานักงานแรงงานจังหวัด
เปนฝายเลขานุการคณะทํางาน)
- เพื่อพิจารณาการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงาน
- จัดทําองคความรูดานแรงงานเพื่อใหบริการประชาชนในลักษณะคําถาม - คําตอบ ใชเปนคูมือในการ
ตอบขอรองทุกขใหกับประชาชนที่มารับบริการดานแรงงาน
(4) การดํ าเนินงานฯ สามารถบูร ณาการทํางานรว มกับการรายงานสถานการณดานแรงงาน และป ญหา
เรงดวนดานแรงงานในพื้นที่ (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงแรงงาน ที่ รง ๐๒๐๓.๑/ว ๑๒๒๘ ลงวันที่
๕ สิงหาคม ๒๕๕๘)
4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงานโอนงบประมาณใหสํานักงานแรงงานจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด
จังหวัดละ 36,000 บาท
4.2 สํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและติดตามผลการดําเนินงาน
4.3 สํานักงานแรงงานจังหวัดรายงานผลการใชจายเงินใหกับศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงานทุกวันที่
25 ของทุกเดือน
4.4 สํานักงานแรงงานจังหวัด รายงานผลแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงาน การรับเรื่อง
รองทุกข รองเรียน เรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ เรื่องที่ดําเนินการจนไดขอยุติ ใหศูนยบริการประชาชนกระทรวง
แรงงานทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
4.5 ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงานรายงานตามขอ 4.3 ใหสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมงานวิเคราะหและ
ประเมินผลทราบ เปนรายเดือน และรายงานตามขอ 4.4 ใหปลัดกระทรวงแรงงานทราบ เปนรายไตรมาส
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. โอนงบประมาณให สรจ. ทุกจังหวัด
2. สรจ. ดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนและติดตามผล
การดําเนินงาน
3. สรจ. รายงานผลการใช จ า ยเงิ น
ให ศบช. ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
4. สรจ. รายงานผลการการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงาน
เรื่องรองเรียน เรื่องที่อยูระหวาง
ดําเนินการ เรื่องที่ดําเนินการจนได
ขอยุติ ให ศบช. ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
5. ศบช. รายงานผลการใชจายเงินใหกลุม
วิเคราะหและประเมินผลทราบเปนรายเดือน
6. ศบช. รายงานผลเรื่องรองเรียน รองทุกข
เรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ เรือ่ งที่
ดําเนินการจนไดขอยุติ นําเสนอ
ปลัดกระทรวงแรงงานเปนรายไตรมาส

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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6. การรายงานผล
6.1 รายงานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงาน เปนรายเดือนของจังหวัด จํานวนเรื่อง
ที่ไดรับ จํานวนเรื่องแลวเสร็จ จํานวนเรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ จําแนกตามประเด็นเรื่อง
6.2 รายงานการใชจายเงินที่โอนใหสํานักงานแรงงานจังหวัด
7. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
8. หนวยงานรับผิดชอบ
ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน / สํานักงานแรงงานจังหวัด
9. เอกสารแนบ
9.1 แบบฟอรมรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2559 โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด
9.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด
9.3 ผังกระบวนงานการดําเนินงานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด

***********************************************

คูม่ ือการปฏิบัตงิ านของสํานั กงานแรงงานจังหวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

หน้ า 85

โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
1 วัตถุประสงค
1. เพื่อขับเคลื่อนการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
2. เพื่อจัดทํายุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการตอตานการคามนุษย ในประเด็นดานการปองกันใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และรายงานผลการดําเนินงาน
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยของประเทศไทยที่ประเทศไทยเสนอตอสหรัฐอเมริกา
3. เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของตามแผนปฏิบัติการตอตานการคามนุษย ในประเด็น
ดานการปองกันใหเปนรูปธรรม
4. เพื่อสื่อสารผลการดําเนินงานของประเทศไทย ในประเด็นดานการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
สูสาธารณะ
2. เปาหมายของงาน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดที่ใชในการติดตามผล
ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในแผนงาน: 4.7 จัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย (งบประมาณในลักษณะบูรณาการ)
โครงการ/ผลผลิต: โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
กิจกรรมหลัก: จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
จํานวนแผนปฏิบตั ิการ
ตอตานการคามนุษย
ในประเด็นดานการปองกัน
จํานวน ๑ เรื่อง
เชิงคุณภาพ
ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร/แผนปฏิบตั ิการ
ตอตานการคามนุษย
ในประเด็นดานการปองกัน

ตัวชี้วัดกิจกรรม
จํานวนแผนปฏิบตั ิการ
ตอตานการคามนุษย
ในประเด็นดานการปองกัน

เปาหมายของกิจกรรม
- แผนปฏิบัติการตอตาน
การคามนุษย ในประเด็น
ดานการปองกัน
- ติดตามและประสาน
การดําเนินงานในพื้นที่
ของสํานักงานแรงงาน
จังหวัด
- เผยแพรสื่อ
ประชาสัมพันธ

เปาหมายของ สรจ.
- สรจ. จัดประชุมรวมกับ
หนวยงานในพื้นที่เพื่อ
ขับเคลื่อน/ติดตาม
การดําเนินการดานการปองกัน
ปญหาการคามนุษยดา นแรงงาน

3. รูปแบบของการทํางาน
กิจกรรมที่ 1: การบริหารจัดการดานการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน (สวนกลาง)
- จั ด ประชุ ม คณะทํ า งานด า นการป อ งกั น ฯ เพื่ อ กํ า หนดกรอบและการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร /
แผนปฏิบัติการตอตานการคามนุษย ในประเด็นดานการปองกัน ติดตามผลการดําเนินงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษยของประเทศไทย ที่ประเทศไทยเสนอตอ
สหรัฐอเมริกา ในประเด็นดานการปองกัน
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กิจกรรมที่ 2: การติดตามและประสานการดําเนินงานในพื้นที่ของสํานักงานแรงงานจังหวัด
- สํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
ในพื้นที่
รายงายผลการดําเนินการ
กิจกรรมที่ 3: รณรงคเผยแพรสื่อสารประชาสัมพันธ
4. ขั้นตอนการทํางาน
1) คณะทํางานจัดทําและติดตามแผนปฏิบัติการตอตานการคามนุษยในประเด็นดานการปองกันพิจารณา
จัดสรรงบประมาณใหสํานักงานแรงงานจังหวัดที่มีความเสี่ยงในประเด็นการคามนุษยดานแรงงาน
2) เมื่อไดรับการแจงการจัดสรรงบประมาณ สํานักงานแรงงานจังหวัด จัดประชุมรวมกับหนวยงานในพื้นที่
เพื่อขับเคลื่อนและจัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินการดานการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
3) ดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและติดตามการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
4) รายงานผลการดําเนินงานใหกระทรวงแรงงานทราบ
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. แผนปฏิบัติการ
ตอตานการคามนุษย ใน
ประเด็นดานการปองกัน
2. ติดตามและประสาน
การดําเนินงานในพื้นที่
ของสํานักงานแรงงาน
จังหวัด

ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

ก.ย.
59

6. การรายงานผล
รายงานผลตามแบบรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
จัดสงใหสํานักนโยบายและยุทธศาสตรทุกสิ้นเดือนของแตละไตรมาส
7. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกจังหวัด
8. หนวยงานรับผิดชอบ
กลุมพัฒนายุทธศาสตร สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โทรศัพท 0 2232 1287 โทรสาร 0 2248 2026

*********************************************
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