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คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจั งหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดทาขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัด
มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รูปแบบ กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติ งานที่สานักงานแรงงาน
จังหวัดจะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งสามารถอานวยประโยชน์สาหรับ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงใช้ประกอบการตรวจราชการ อันจะส่งผลให้การดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชนตามเป้าหมายที่กาหนด
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
3 หมวด คือ
หมวดที่ 1 อานาจหน้าที่สานักงานแรงงานจังหวัด
หมวดที่ 2 แนวทางการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัด
หมวดที่ 3 แบบฟอร์ม
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สาเร็จได้ด้วย
การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง และความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ที่ มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ในการสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ท าคู่ มื อ ฉบั บ นี้ เ ป็ น อย่ า งดี
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานของสานักงาน
แรงงานจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจและกากับติดตามผลการดาเนินงานในแต่ละภารกิจ

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ตุลาคม 2559

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 อานาจหน้าที่สานักงานแรงงานจังหวัด
โครงสร้างแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลักและหน่วยงานรับผิดชอบภารกิจที่จัดสรรงบประมาณให้
สานักงานแรงงานจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2
3

หมวดที่ 2 แนวทางการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัด
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย
- โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย

7
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3) โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
- โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

17

4) โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE Number One)

21
23

5) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
- โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ (*หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องจะแจ้งรายละเอียดในภายหลัง)
6) ผลผลิตประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
- การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนา
บ้านเกิด (เดิม) (*อยู่ระหว่างดาเนินการขออนุมัติปรับเปลี่ยนชื่อและแนวทางการดาเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่องจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวง
แรงงาน
- การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเชิงบูรณาการส่งเสริมความร่วมมือและติดตามผลการจัดการด้าน
แรงงานในพื้นที/่ ชุมชน
- การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน)
- การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
- โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- โครงการประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสานักงานแรงงานจังหวัด
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คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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หมวดที่ 1
อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนแรงงำนจังหวัด
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่
22 กรกฎาคม 2559 กาหนดให้สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือ สานักงาน
แรงงานจังหวัด ซึ่งมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.

ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะตัวแทนของกระทรวงในภูมิภำค รวมทั้งดำเนินกำรประสำนและ
สนับสนุนงำนในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

2. ศึกษำ วิเครำะห์ จัดทำ และปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแรงงำน รวมทั้งกำกับ
ดูแล ติดตำม และประเมินผลแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวงใน
เขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3. ด ำเนิ น กำรเป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล สำรสนเทศด้ ำ นแรงงำนและประชำสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ง ำน
ด้ำนแรงงำนในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4. ประสำนกำรดำเนินงำนกับอำสำสมัครแรงงำนและเครือข่ำยด้ำนแรงงำน เพื่อนำบริกำร
ด้ำนแรงงำนไปสู่ประชำชนในพื้นที่
5. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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โครงสร้ำงแผนงำน ผลผลิต กิจกรรมหลักและหน่วยงำนรับผิดชอบภำรกิจ
ที่จัดสรรงบประมำณให้สำนักงำนแรงงำนจังหวัดในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
งบประมำณ
(บำท)

เป้ำหมำย
กำรทำงำน

หน่วยงำนรับผิดชอบ
ในส่วนกลำง

90,068,000

380 คน

กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค

แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์
โครงกำรสำน สร้ำง เสริมสุขแรงงำนไทย
กิจกรรมหลัก จัดบริการด้านแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างความปรองดอง
- โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย

16,408,900

76 จังหวัด

กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค

แผนงำนบูรณำกำรจัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและ
กำรค้ำมนุษย์
โครงกำรป้องกันปัญหำกำรค้ำมนุษย์ดำ้ นแรงงำน
กิจกรรมหลัก จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน
- โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน

5,118,000

1 เรื่อง

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำ
ผู้ติดยำเสพติด
โครงกำรส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
กิจกรรมหลัก ดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
- โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด

9,059,500

72,550 คน

กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค

12,280,000

76 จังหวัด

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

90,000,000

20,144 คน

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

แผนงำน ผลผลิต/โครงกำร กิจกรรมหลัก งำน/โครงกำร
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนควำมมั่นคงและกำรต่ำงประเทศ
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำน
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
กิจกรรมหลัก จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE Number One)

แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำและยกระดับผลิตภำพแรงงำน
โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนด้ำนอำชีพ
กิจกรรมหลัก จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือบรรเทา
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ
- โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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หมำยเหตุ

บัณฑิตแรงงาน 380 คน
ให้บริการประชาชนใน
พื้นที่ 41,800 คน

- โอนให้กรมสุขภาพจิต
10,000,000 บาท
- โอนให้สานักงาน
แรงงานจังหวัด
76 จังหวัดๆ ละ
30,000 บาท

งบประมำณ
(บำท)

เป้ำหมำย
กำรทำงำน

หน่วยงำนรับผิดชอบ
ในส่วนกลำง

6,436,300

217,650 ราย

540,000

76 กิจกรรม

กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค
กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค

52,236,000
19,030,200

7,255 คน
7,255 คน

ดาเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ

268,000 ราย

10,281,700

69,648 คน

กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค

720,000

76 จังหวัด

- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

280,000

1 ครั้ง

- การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวง
แรงงาน

4,032,000

85,760 ราย

กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค
ศูนย์บริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์บริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

- โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

307,500

7 จังหวัด

ศูนย์บริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

- โครงการประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนของสานักงานแรงงานจังหวัด

4,789,800

76 ฉบับ

กลุ่มงานวิเคราะห์และ
ประเมินผล

5,362,400

77 จังหวัด

กลุ่มงานวิจยั และพัฒนา

15,239,300

380 เล่ม/ปี

กลุ่มงานวิชาการ
เศรษฐกิจการแรงงาน

แผนงำน ผลผลิต/โครงกำร กิจกรรมหลัก งำน/โครงกำร
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ
ผลผลิตประชำชนวัยแรงงำนในพื้นที่ได้รับบริกำร
ด้ำนแรงงำน
กิจกรรมหลัก ประสานการให้บริการด้านแรงงาน
- การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่
โดยอาสาสมัครแรงงาน
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั โดยอาสาสมัครแรงงาน ร่วมใจอาสาพัฒนา
บ้านเกิด (เดิม)
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน
- การประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการ
สู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
- การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเชิงบูรณาการ
ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามผลการจัดการด้านแรงงาน
ในพื้นที่/ชุมชน
- การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์

ผลผลิตยุทธศำสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบกำรบริหำร
จัดกำรแรงงำน
กิจกรรมหลัก ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัย
ด้านแรงงาน
- โครงการสารวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลน
แรงงานของสถานประกอบการ
- การจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้
วัดภาวะแรงงานจังหวัด

หมำยเหตุ

ชะลอการดาเนินการกิจกรรม
ดังกล่าวไว้ก่อน ขณะนี้อยู่
ระหว่างดาเนินการขออนุมัติ
ปรับชื่อและแนวทางการ
ดาเนินงาน

กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายฯ
กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค
ศูนย์บริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ศบช.ดาเนินการใน 7 จังหวัดใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มี
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวง
แรงงาน
1. จังหวัดตาก
2. จังหวัดสระแก้ว
3. จังหวัดตราด
4. จังหวัดมุกดาหาร
5. จังหวัดหนองคาย
6. จังหวัดเชียงราย
7. จังหวัดนครพนม

แผนงำน ผลผลิต/โครงกำร กิจกรรมหลัก งำน/โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

เป้ำหมำย
กำรทำงำน

หน่วยงำนรับผิดชอบ
ในส่วนกลำง

กิจกรรมหลัก จัดทาข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้าน
แรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ และติดตามประเมินผล
การดาเนินงาน
- การจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของ
จังหวัด
- โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด
พ.ศ. 2562-2564

9,304,200

1 เรื่อง

2,000,000

76 จังหวัด

สานักงาน
คณะกรรมการค่าจ้าง
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

2,772,000

77 จังหวัด

ศูนย์บริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

1,068,400

76 จังหวัด

1,062,400

76 จังหวัด

- กลุ่มสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค
- ศูนย์บริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

5,000,000

77 จังหวัด

- โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้านแรงงานระดับจังหวัด

กิจกรรมหลัก พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์)
แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย
โครงกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ
และแรงงำนพิกำร
กิจกรรมหลัก พัฒนาการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
- โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ
และแรงงานพิการ

กองแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ
และแรงงานพิการ

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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หมำยเหตุ

โอนงบประมาณให้
จังหวัดช่วงที่ 1 จังหวัด
ละ 18,000 บาท ใน
เดือนตุลาคม 2559
และโอนงบประมาณให้
จังหวัดช่วงที่ 2 จังหวัด
ละ 18,000 บาท ใน
เดือนมีนาคม 2560

ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด

หมวดที่ 2

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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หมวดที่ 2
แนวทำงกำรดำเนินงำนของสำนักงำนแรงงำนจังหวัด
งำนตำมภำรกิจที่มีงบประมำณจัดสรรให้สำนักงำนแรงงำนจังหวัดดำเนินกำร
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี 7 แผนงาน 6 โครงการ 2 ผลผลิต 11 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1. แผนงำนพื้นฐำนด้ำนควำมมั่งคงและกำรต่ำงประเทศ
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมหลัก : จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์
 โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย
กิจกรรมหลัก : จัดบริการด้านแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความปรองดอง
3. แผนงำนบูรณำกำรจัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์
 โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
กิจกรรมหลัก : จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
4. แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลัก : ดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำและยกระดับผลิตภำพแรงงำน
 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
กิจกรรมหลัก : จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
6. แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
 ผลผลิตประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ดังนี้
1. ประสานการให้บริการด้านแรงงาน
2. บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
 ผลผลิตยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน
2. จัดทาข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ และ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย
 โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
กิจกรรมหลัก : พัฒนาการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำนในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และภารกิจของกระทรวง
แรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่
1.2 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ และ/หรือรายได้เพิ่มขึ้น
1.3 เพื่อให้ศูนย์แรงงานประจาอาเภอเป็นศูนย์ กลางข้อมูลด้ านแรงงาน สามารถนาข้อมูลไปใช้ ในการ
ก าหนดนโยบาย ป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาที่ ส อดคล้ องกั บสถานการณ์ ด้ านแรงงานในพื้ นที่ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้ำหมำยของงำน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ใน การติดตาม
ผลภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในแผนงำนพื้นฐำนด้ำนควำมมั่นคงและกำรต่ำงประเทศ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : ร้อยละ 40 ของกาลังแรงงานมีงานทาและมีความมั่นคง
ในอาชีพ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน :
เชิงปริมาณ : จานวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการด้านแรงงาน จานวน 41,800 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 40 ของกาลังแรงงานมีงานทาและมีความมั่นคงในอาชีพ
ตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : จานวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ได้รับบริการด้านแรงงานจากบัณฑิต
แรงงาน 41,800 คน
โครงกำร : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมหลัก : จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมำณ :
จานวนบัณฑิตแรงงาน 380 คน
เชิงคุณภำพ :
จานวนประชาชนวัยแรงงานใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
ได้รับบริการด้านแรงงานจาก
บัณฑิตแรงงาน 41,800 คน

ตัวชี้วัดกิจกรรม
จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านแรงงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

เป้ำหมำยของกิจกรรม
จานวนบัณฑิตแรงงาน
380 คน

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เป้ำหมำยของ สรจ.
1.จานวนบัณฑิตแรงงาน
จังหวัดปัตตานี 135 คน
2. จานวนบัณฑิตแรงงาน
จังหวัดยะลา 76 คน
3. จานวนบัณฑิตแรงงาน
จังหวัดนราธิวาส 111 คน
4. จานวนบัณฑิตแรงงาน
จังหวัดสงขลา 58 คน

หน้า 8

3. รูปแบบของกำรทำงำน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการดาเนินงาน
โดยจ้างผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ว่างงานไม่จากัดสาขา และเป็นผู้ ที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อาเภอของจังหวั ดสงขลา ได้แก่
อาเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย จานวน 380 คน ปฏิบัติงานเป็นบัณฑิตแรงงานประจาศูนย์
แรงงานประจาอาเภอ บัณฑิตแรงงานประจาตาบล และบัณฑิตแรงงานประจาสานักงาน เพื่อทาหน้าที่
เสมือนผู้แทนกระทรวงแรงงานในการนาภารกิจและบริการของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่/
ชุมชน ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้ างงานให้ กับบัณฑิตที่ว่างงาน สามารถตรึงคนในพื้นที่ ลดปัญหาการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ปลูกฝังสานึก รักบ้านเกิด มีส่วนร่วมแก้ปัญหาของท้องถิ่นตนเอง ทาให้ประชาชนใน
พื้นที่สามารถเข้าถึงบริก ารด้านแรงงานได้โดยสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมาติดต่อราชการ รวมถึงการสนับสนุ นภารกิจด้านความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมีศูนย์แรงงานประจาอาเภอเป็นศูนย์กลางในการประสานบริการด้านแรงงานแก่
ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านแรงงานในระดั บอาเภอเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้านแรงงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงานใน
ระดับพื้นที่
4. ขั้นตอนกำรทำงำน
4.1 ส่วนกลางดาเนินการขออนุมัติโครงการและการจัดสรรเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ.
2559 เพื่อให้จังหวัดดาเนินการ ดังนี้
รำยกำร
1) ส่วนภูมิภาค
1.1) จังหวัดปัตตานี
1.2) จังหวัดยะลา
1.3) จังหวัดนราธิวาส
1.4) จังหวัดสงขลา
2) ส่วนกลาง
รวมทั้งสิ้น

บัณฑิต
แรงงำน

ศูนย์แรงงำน
ประจำอำเภอ

135 คน
76 คน
111 คน
58 คน
-

12 ศูนย์
8 ศูนย์
13 ศูนย์
4 ศูนย์

380 คน

37 ศูนย์

งบค่ำตอบแทน
บัณฑิตแรงงำน
(บำท)
71,820,000
25,515,000
14,364,000
20,979,000
10,962,000
71,820,000

ค่ำใช้จ่ำยใน
รวมงบประมำณ
กำรดำเนินงำน
(บำท)
อื่น (บำท)
13,565,200
85,385,200
4,432,700
29,947,700
2,940,980
17,304,980
4,647,780
25,626,780
1,543,740
12,505,740
4,682,800
4,682,800
18,248,000

90,068,000

4.2 ส่ ว นภูมิภ าค ประกอบด้วยส านักงานแรงงาน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัด
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ดาเนินการ ดังนี้
1) จัดทาสัญญาจ้างผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ว่างงานในพื้นที่ มาทาหน้าที่เป็น
บั ณฑิตแรงงานในเขตพื้น ที่เป้ าหมายและประจาส านักงานแรงงานจังหวัด ทาสั ญญาจ้ างเป็นลู กจ้า ง
ชั่วคราวของโครงการฯ จานวน 380 คน ระยะเวลาตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
(12 เดือน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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 จัดทาทะเบียนบัณฑิตแรงงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ประเมิน ผลการปฏิ บัติงานบัณฑิตแรงงานที่ได้รับการจ้างปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามหลักเกณฑ์และแบบประเมินผลซึ่งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงแรงงาน
แล้ว (หนังสือกระทรวงแรงงาน ที่ รง 0203.3/ว 1678 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานบุคคลและเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ ดังนี้
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ดาเนินการประเมินเป็นประจาทุก 3 เดือน(ทุกไตรมาส)
2) แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตแรงงานรอบ 12 เดือน และการต่อ
สัญญาจ้างให้กระทรวงแรงงานทราบภายในวันที่ 30 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างนอกเหนือจากกรอบอัตรากาลังของบัณฑิตแรงงานที่
กาหนดไว้ในแต่ละจังหวัด เช่น บัณฑิตแรงงานตาย ลาออก ประพฤติผิดวินัยร้ายแรง ไม่ผ่านการประเมินฯลฯ ขอให้
รายงานกระทรวงแรงงานทราบภายใน 15 วันทาการ
 ให้สานักงานแรงงานจังหวัดพิจารณามอบหมายงานและกากับการปฏิบัติหน้าที่
ของบัณฑิตแรงงานภายใต้นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนโครงการเมืองต้นแบบ“สามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. 2558 – 2560 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนแม่บท
ด้านแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564 เป้าหมายการให้บริการกระทรวงและเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน โดย
ถือปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงบประมาณและผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว
4.3 ให้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดาเนินการบริหารจัดการโครงการให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558–2560 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2560–2564 เป้าหมายการให้บริการกระทรวงแรงงานและเป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน โดยถือปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณ และผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว
4.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย
กิจกรรมในการดาเนินงาน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ /ชุมชนโดย
บัณฑิตแรงงาน กิจกรรมดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน และ
กิจกรรมบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน โดยมีการทางานในแต่ละกิจกรรมดังนี้
4.4.1 กิ จ กรรมประสานการให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงาน โดยบั ณ ฑิ ต แรงงานประสานการ
ให้บริการด้านแรงงาน เช่น การส่งเสริมการมีงานทา การพัฒนาทักษะอาชีพ การดาเนินงานประกันสังคม ฯลฯ
จัดกิจกรรมศูนย์แรงงานอาเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม จัดกิจกรรมหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ให้แก่
ประชาชนในพื้ น ที่ กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และสุ ข ภาวะในการท างานแก่ แ รงงานนอกระบบ
(รวมแรงงานคนพิการและแรงงานผู้สู งอายุ ) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมส านึกรักบ้านเกิด
ร่วมใจพัฒนาชุมชน
4.4.2 กิจกรรมดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ เป็นการดาเนินงานโดยส่วนภูมิภาค
โดยมอบหมายให้บัณฑิตแรงงานสารวจข้อมูลด้านแรงงาน บันทึก ประมวลผลข้อมูลด้านแรงงาน จัดทารายงาน
ผลการสารวจและนาเสนอข้อมูลด้า นแรงงานต่อที่ประชุมระดับอาเภอ สรุปส่ งข้อมูล ให้ สานักงานแรงงาน
จังหวัด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน รวมทั้งเสนอแผนงาน/โครงการ/คาของบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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4.4.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน ดาเนินการด้านการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต
แรงงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความจาเป็นในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งนี้ตามแผนปฏิบัติการฯ
ได้กาหนดแผนการสั มมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานไว้จานวน 1 ครั้ง โดยส่ว นกลาง ทั้งนี้ส่ว นภูมิภาค
สามารถบริหารจัดการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานได้ตามความเหมาะสม
4.4.4 กิจกรรมบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน ประกอบด้วยการดาเนินงานทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค โดยจัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดาเนินงาน ประชุมมอบหมายงาน/ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงาน ติดตามและรายงานผลการดาเนินโครงการ นิเทศงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน
บัณฑิตแรงงาน
5. ตำรำงแผนปฏิบัติงำน
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค.
57 57 57 58 58 58 58 58

มิ.ย.
58

1.ประสานการให้บริการด้าน
แรงงาน
2. ด าเนิ น งานศู น ย์ แ รงงาน
37 ศูนย์
ประจาอาเภอ
2.พั ฒ นาศั ก ยภาพบั ณ ฑิ ต
แรงงาน
3. บริ ห ารจั ดการงานบั ณฑิต
แรงงาน

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
58 58 58

41,800 คน

146 ครั้ง

6. กำรรำยงำนผล
6.1 ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน
6.2 ขอให้รายงานตามแบบรายงานที่กาหนด ดังนี้
1) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้) (แบบ บรง.1)
2) แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ บรง.1(เงิน))
3) แบบรายงานโครงการศูนย์แรงงานอาเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน
(แบบ บรง.1-1)
4) แบบรายงานโครงการหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ (แบบ บรง.1-2)
5) แบบรายงานกิจกรรมสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน (แบบ บรง.1-3)
6) แบบรายงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทางานแก่แรงงาน
นอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุ) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (แบบ บรง.1-4)
7) แบบรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบ บรง.2)
8) แบบรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบ บรง.3)
9) แบบรายงานการติดตามผลการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน (รายบุคคล)
(แบบ บรง.4-1) ให้เก็บไว้ที่สานักงาน
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10) แบบรายงานความประทับใจในการทางาน (SMS : Success small Story)
(แบบ บรง.4)
6.3 ขอให้รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านแรงงานจากการ
ประสานการให้บริการของบัณฑิตแรงงาน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 (แบบ บรง.5)
หมำยเหตุ แบบรายงาน บรง.1-1 , บรง.1-2 , บรง.1-3 , บรง.1-4 ขอให้รายงานตามแบบฟอร์ม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สามารถเข้ า ถึ ง ได้ จ าก www.mol.go.th/รวมลิ ง ค์ ร ะบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน/
แบบรายงานบัณฑิตแรงงานออนไลน์
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมกรุณำติดต่อ :
สานักตรวจและประเมินผล
โทร : 02-232-1477, 02-232-1321 โทรสาร 02-232-1169, 02-247-9177
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โครงกำรสำน สร้ำง เสริมสุขแรงงำนไทย
การดาเนินการโครงการสาน – สร้าง – เสริมสุขแรงงานไทย เป็นการบูรณาการความร่วมมือของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อนาบริการสู่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งที่เป็นแรงงานในระบบและนอก
ระบบ ให้เข้าถึง บริการภาครัฐ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสในอาชีพ และสร้างความสุขให้แก่
ประชาชน ได้ อ ย่ า งทั่ว ถึ ง รวมทั้ ง เป็ น การสร้า งความเข้ าใจอัน ดี ระหว่ า งภาครั ฐ ภาคเอกชน และเพื่ อ
เสริมสร้างให้ประชาชน ในพื้นที่ เกิดสุข สามัคคี และปรองดองในชาติ
สานักตรวจและประเมินผล จึงได้จัดทาสรุปแนวทางการดาเนินงานโครงการสาน – สร้าง – เสริมสุข
แรงงานไทย เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้แก่สานักงานแรงงานจังหวัด ดังนี้
1.วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1.1 เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่
ทั้งที่เป็ น แรงงานในระบบและนอกระบบรวมถึงการเสริมสร้างความรู้ ให้ป ระชาชนมีค วามเข้า ใจในสิท ธิ
หน้า ที่ ต ามระบอบประชาธิป ไตยอั น มีพ ระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็ นประมุ ข อัน จะน ามาซึ่ ง ความสามั คคี แ ละ
ปรองดองในชาติ
1.2 เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมนาแนวทางการพัฒนาตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
1.3 เพื่อนาภารกิจการให้บริการประชาชนของกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
ให้บ ริก ารแก่ป ระชาชนในพื้น ที่อ ย่า งทั่ว ถึง รวมทั้ง เสริม สร้า งความเข้ม แข็ง และความปรองดองในกลุ่ม
แรงงานนอกระบบ
1.4 เพื่อเป็นการรับทราบปัญหาและความต้องการต่างๆของผู้ใช้แรงงานและประชาชนในพื้นที่
2.กลุ่มเป้ำหมำย
ประชาชนวัยแรงงานที่ เป็ นแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบในพื้ นที่ 76จั งหวัด ทั่ ว
ประเทศ
3.รูปแบบกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อให้บริการประชาชน รวมเป็น
เงิน 2,660,000 บำท
การนาภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อ บริก ารประชาชนวัย แรงงานทั้ง แรงงานในระบบ
และนอกระบบ โดยการจัดกิจ กรรมร่ว มกับหน่ว ยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนในพื้นที่เป้าหมาย
ในลักษณะเชิงบูรณาการเชิงรุกสู่หมู่บ้าน ชุมชน อย่างน้อย 7 ครั้งต่อจังหวัด ดังนี้
1. งบประมาณและเป้าหมาย
เป้าหมาย 50 คน/ครั้ง X 7 ครั้ง X 76 จังหวัด
รวม
ค่าใช้จ่าย 5,000 บ. X 7 ครั้ง X 76 จังหวัด
เป็นเงิน
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คน
บาท

2. รูปแบบดาเนินการ
นาภารกิจ ของกระทรวงแรงงานให้บ ริการประชาชน เช่น จัดสาธิตอาชีพ จัด บริก าร
คลิน ิก แรงงานเพื่อ ประชาสัม พัน ธ์ / ให้คาปรึก ษา สร้า งความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ งานทุก ภารกิจ ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน บริการที่ปรึกษาด้าน E – Marketing บริการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน การ
ประกันสังคม มาตรา 40 บริการตรวจสุขภาพประชาชน และการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่
กฎหมายกาหนด โดยสอดแทรกความรู้ในการดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเดือนพฤษภำคม 2560
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสานสร้างความเข้มแข็ง ระหว่าง อสร. เครือข่ายด้านแรงงาน บัณฑิตแรงงาน และ
แกนนาแรงงานนอกระบบ
รวมเป็นเงิน 6,498,000 บำท
อาสาสมัครแรงงาน 7,255 คน เครือข่ายด้านแรงงาน 10 คน x 76 จังหวัด บัณฑิตแรงงาน
380 คน และแกนนาแรงงานนอกระบบ 10 คน x 76 จังหวัด รวม 9,155 คน
1. งบประมาณและเป้าหมาย
ค่าใช้จ่าย 700 บ. x 9,155 คน
เป็นเงิน
6,408,500 บาท
2. รูปแบบดาเนินการ
(อาสาสมัครแรงงาน เครือ ข่ายด้า นแรงงาน บัณฑิตแรงงาน และแกนนาแรงงานนอกระบบ
ในพื้นที่ประสานหารือแนวทางการปฏิบัติในการดาเนินงานการจัดกิจกรรมโครงการสาน – สร้าง – เสริมสุข
แรงงานไทยกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานอื่นๆ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
เพื่อเตรียมส่งเสริมเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็ง ตามกิจกรรมที่ 3 (กลุ่มอาชีพ ที่จะส่งเสริมมีทั้งหมด
3 กลุ่ม คือ 1. แรงงานภาคเกษตร 2. แรงงานรับงานไปทาที่บ้าน และ 3. กลุ่ม OTOP)
ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสที่ 1
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็ง รวมเป็นเงิน 6,125,600 บำท
น้อมนาแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานนอกระบบ การพัฒนาทักษะฝีมือตามความต้องการของกลุ่ม หรือต่อยอดอาชีพ
ให้กับแรงงานนอกระบบพร้อมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย การประกันสังคม อย่างน้อย 18 ชม.
1. งบประมาณและเป้าหมาย
- ค่าวิทยากร 18 ชม.ๆละ 600 บ.
- ค่าพาหนะ (เครื่องบิน) วิทยากรไป-กลับ
- ค่าวัสดุฝึก 1,000 บาท x 30 คน
- ค่าอาหารในการฝึก 120 บาท x 30 คน x 3 วัน
- ค่าพาหนะเดินทาง 200 บาท x 30 คน x 3 วัน
- ค่าเช่าสถานที่
- ค่าบริหารโครงการ
ค่าใช้จ่าย 80,600 บาท x 76 จังหวัด
เป้าหมาย 30 คน X 76 จังหวัด

เป็นเงิน 10,800 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท
เป็นเงิน 30,000 บาท
เป็นเงิน 10,800 บาท
เป็นเงิน 18,000 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท
เป็นเงิน 5,000 บาท
เป็นเงิน
6,125,600 บาท
รวม
2,280 คน
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2. รูปแบบดาเนินการ
(1) นาข้อสรุปของกิจกรรมที่ 2 เพื่อมาส่งเสริมความมั่นคงในการประกอบอาชีพ หรือต่อยอด
กลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง เช่น การจัดโครงการผู้ประกอบการพบกลุ่มอาชีพนาสู่กิจการ SME
(2) ประสานจัดเตรียมจัดหาสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งของต่างๆ ที่จาเป็นเพื่อใช้ในการฝึกอาชีพ
หรือต่อยอดให้แรงงานนอกระบบในจังหวัด
(3) ให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของแรงงานนอกระบบของกลุ่มที่ดาเนินการส่งเสริม
เช่น การเพิ่มทักษะฝีมือด้านแรงงาน ให้ความรู้ ความเข้าใจ สิทธิของผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ส่งเสริมอาชีพ
สาหรับผู้ว่างงาน แนะนาตลาดเพิ่มสาหรับผู้ที่ผลิตที่ต้ องการขยายตลาด พร้อมสอดแทรกแนวคิดตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เ ป็น
ประมุข
ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสที่ 2
4. กำรรำยงำนผล
การประเมินผลการดาเนินการ ดาเนินการโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดาเนิน
กิจกรรมฯ สรุปการประเมินผล พร้อมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รายงานเสนอต่อกระทรวงแรงงาน
สาหรับการประชาสัมพันธ์โครงการนั้น ควรมีการจัดทาการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อชนิดต่างๆ
ทั้งของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเอกชน หรือการแนะนาของ
อาสาสมัครแรงงานในจังหวัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกระแสความรับรู้ข้อมูลของการจัดกิจกรรมฯ และเข้าถึงประชาชน
ที่มีความสนใจหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเข้าร่วมงาน ซึ่งอาจจะมีรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น
แผ่นป้ายโฆษณา สื่อท้องถิ่น แผ่นพับ เป็นต้น
.....................................................................................................................
หมำยเหตุ : การประชาสัมพันธ์อาจผ่านทางแผ่นพับ ป้ายไวนิลฯลฯ
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ตัวอย่ำงกำรจัดกิจกรรม โครงกำรสำน – สร้ำง – เสริมสุขแรงงำนไทย
(1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านแรงงาน กิจกรรม เช่น
- จัดบู ธให้ความรู้ด้านแรงงานและธุรกิจ,บูธสิ นค้า จัดนิทรรศการโดยเชื่อมโยงกับเกมส์ชิง
รางวัล
- ค่ายอบรม เรื่องการดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรม Walk Rally สร้างความเข้าใจด้านแรงงาน
(2) การเสริมสร้างทักษะ กิจกรรม เช่น
- การสาธิตและทดลองการประกอบอาชีพอิสระ (ทุกอาชีพ)
- จัดประกวดทักษะฝีมือแรงงานตามกลุ่มอาชีพ
- สาธิตและทดลองทาอาหาร (ช๊อป ชิม แชะ)
- การสาธิตด้านความปลอดภัยในการทางานที่มีความเสี่ยงสูง
(3) กิจกรรมบนเวทีเพื่อเสริมสร้างความน่าสนใจและให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/และถอดบทเรียนจากประสบการณ์ด้านแรงงาน
- จัดคอนเสิร์ตโดยขอความร่วมมือจากศิลปินที่เคยเป็นผู้ใช้แรงงาน
- เวทีอภิปรายสร้างความเข้าใจด้านแรงงานนอกระบบ (โดยผู้มีประสบการณ์และนักพูดที่มี
ชื่อเสียง)
- จัด Talk Show โดยนักพูดที่มีชื่อเสียง
(4) การบริการ กิจกรรม เช่น
- บริการที่ปรึกษาด้าน E-Marketing
- ให้คาแนะนาและปรึกษาเรื่องการจัดการทาแผนธุรกิจ
- รับสมัครผู้ประกันตน ม.40
- รับจดทะเบียนผู้รับงานไปทาที่บ้าน
- คลินิกแรงงาน ตอบข้อสงสัย
- จัดโปรแกรมเมนูทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ
(5) เพื่อค้นหาต้นแบบที่ดีและมีคุณภาพของแรงงานไทย
- การประกวด Idol แรงงาน
- การจัดประกวดพื้นที่ที่มีศักยภาพเด่น
(6) อื่นๆ เช่น
- กิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล เพื่อเสริมสร้างความรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
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โครงกำรป้องกันปัญหำกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่
1.2 เพื่อติดตามผลการดาเนินงานป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม
2. เป้ำหมำยของงำน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติ ดตาม
ผลภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในแผนงาน : จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
โครงการ/ผลผลิต : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
กิจกรรมหลัก : จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ตัวชี้วัดผลผลิต
จานวนแผนปฏิบตั ิการ
ป้องกันการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน

ตัวชี้วัดกิจกรรม
จานวนแผนปฏิบตั ิการ
ป้องกันการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน

เป้ำหมำยของกิจกรรม
เป้ำหมำยของ สรจ.
1 แผน
1) สรจ. ขับเคลื่อนภารกิจการป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานผ่านศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน จังหวัด.....
2) สรจ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่เพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัด....
ประจาปี 2560 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน พ.ศ. 2559 2563
3) สรจ. มีการดาเนินงานได้ตาม
แผนปฏิบัติการฯ โดยเพิม่ ความเข้มข้นใน
การตรวจบูรณาการกลุ่มเสี่ยง (แปรรูป
สัตว์น้า ไก่ หมู และอื่น ๆ ตามที่ จว.
เห็นสมควร) ตลอดจนการแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย โดยการ
ตรวจบูรณาการตามคาสั่ง คสช. 101/2557
4) สรจ. รายงานสถานการณ์ ข้อมูล สถิติ
และความคืบหน้าในการดาเนินการให้
กระทรวงทราบ ทั้งรายเดือน และรายปี

3. รูปแบบของกำรทำงำน
- สานักงานแรงงานจังหวัด ขับเคลื่อนการทางานในลักษณะบูรณาการการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผ่านกลไกของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัด........ ที่จัดตั้งจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อป้องกัน
และขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่
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- สานักงานแรงงานจังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัด...... ประจาปี 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุ ษย์ ด้ านแรงงาน พ.ศ. 2559 – 2563 และมี การขับ เคลื่ อ นให้ เ ป็น ไปตามแผนปฏิบั ติก ารฯ รวมทั้ ง
มีการรายงานสถานการณ์ ข้อมูล สถิติ และความคืบหน้าในการดาเนินการให้กระทรวงทราบ
4. ขั้นตอนกำรทำงำน
4.1 สานักงานแรงงานจังหวัด จัดประชุม/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัด........ ประจาปี 2560 แบบฟอร์ม 1 ผ่านศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานแต่ละจังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
และแนวทางปฏิบั ติตามแบบฟอร์ มคู่มือการปฏิบัติงานของส านักงานแรงงานจังหวัดประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
1) กาหนดให้จัดประชุม/ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
จังหวัด......... อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2) ดาเนินการช่วยเหลือ คุ้มครอง เยียวยา และติดตามสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแรงงาน
บังคับหรือค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตามภารกิจโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ระดับจังหวัด
3) ร่วมบูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ โดยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อร่วมกันกาหนดสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงที่จังหวัดจะต้องตรวจบูรณาการ พร้อมทั้งกาหนดแผนการตรวจ
และดาเนินการตรวจตามแผนร่วมกัน
ทั้งนี้ แผนการตรวจอย่างน้อยต้องมีการกาหนดเป้าหมายสถานประกอบกิจการ ดังนี้
- 22 จังหวัดชายทะเล กาหนดให้ตรวจเรือประมง ตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้า
และต่อเนื่อง ตรวจสถานประกอบกิจการปศุสั ตว์ (ไก่ หมู) และตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่ มเสี่ยงอื่น ๆ
ที่จังหวัดประเมินว่าอาจเกิดการใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
- 54 จั งหวัดที่ไม่ติดชายทะเล กาหนดให้ ตรวจสถานประกอบกิจการปศุสั ตว์ (ไก่ หมู ) และ
สถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ที่จังหวัดประเมินว่าอาจเกิดการใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ แรงงาน
เด็ก และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
4) ร่วมบูรณาการตรวจแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย ตามคาสั่ง คสช. 101/2557 ตามเป้าหมาย
ที่สานักงานจัดหางานจังหวัดกาหนดร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้ นที่ เช่น ตลาดสด
ตลาดชุมชน ตลาดนัด ร้านค้ารายย่อยในห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
5) สร้างการรับรู้ให้กับแรงงานหรือสถานประกอบกิจการโดยการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างจิตสานึกและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารท้องถิ่น อาทิ นสพ.ท้องถิ่น
วิทยุชุมชน รายการโทรทัศน์ท้องถิ่น
6) ดาเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) หรือ
จัดทามาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-2010)
7) จั ด ทาทะเบี ย นรายชื่อ ภาคี เ ครื อข่ า ยหน่ ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
ภาคประชาสังคม (NGOs) ในพื้นที่ และดาเนินการส่งเสริม/สนับสนุนการจัดเวทีหรือสร้างช่องทางแลกเปลี่ยน
ข้อมูล/ข่าวสารระหว่างภาคีเครือข่าย
4.2 สานักงานแรงงานจังหวัด ยกร่างแผนปฏิบัติการฯ ตามข้อ 4.1 ของแต่ละจังหวัด ตามที่ได้หารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอแผนปฏิบัติการฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัต/ิ เห็นชอบ
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4.3 สานักงานแรงงานจังหวัด จัดประชุม/ประสานหน่วยงานในพื้นที่/ขับเคลื่อน/ติดตามการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการฯ ที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด ตามข้อ 4.2
4.4 สานักงานแรงงานจังหวัด ประมวลและสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัด...........(ประจาเดือน) แบบฟอร์ม 2 ให้กระทรวงแรงงานทราบ ภายในวันที่ 5
ของทุกเดือน
** หมายเหตุ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อยู่ระหว่างประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ดาเนินการจัดทาระบบการรายงานผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ เมื่อระบบพร้อมใช้งานแล้วจะได้
ประสานแจ้งสานักงานแรงงานจังหวัดให้ดาเนินการรายงานผ่านระบบดังกล่าวต่อไป **
4.5 สานักงานแรงงานจังหวัดจัดทาสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ภาพรวม (ประจาปี
2560) ให้กระทรวงแรงงาน ภายในเดือนกันยายน 2560 แบบฟอร์ม 3 ทั้งนี้ ขอให้ส่งลาดับแรกทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ moltraffic3458@gmail.com
5. ตำรำงแผนปฏิบัติงำน
ต.ค.
59

กิจกรรม
สานักงานแรงงานจังหวัด
ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ป้องกันการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน จังหวัด.......ประจาปี
2560 ของแต่ละจังหวัด
2. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การฯ และรายงานผลการ
ดาเนินงาน ให้กระทรวง
แรงงานทราบ ทุกวันที่ 5
ของเดือน (ประจาเดือน)
3. ดาเนินการตรวจบูรณาการ
กลุ่มเสี่ยงตามแผนการตรวจฯ
โดยให้ดาเนินการตรวจสถาน
ประกอบกิจการทุกแห่ง
ตลอดจนติดตามการดาเนินคดี
ทั้งนี้ ให้รายงานผลการตรวจ
และผลการติดตามการดาเนินคดี
ให้กระทรวงแรงงานทราบ
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
(ประจาเดือน)
4. จัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน จังหวัด.........
ประจาปี 2560 (ประจาปี)

พ.ย.
59

ธ.ค.
59

ม.ค.
60

ก.พ.
60

มี.ค.
60

เม.ย.
60

พ.ค.
60

มิ.ย.
60

ก.ค.
60

ส.ค.
60

ก.ย.
60

จังหวัดละ
1 ครั้ง

จังหวัดละ
1 ครั้ง

จังหวัดละ
1 ครั้ง

จังหวัดละ
1 ครั้ง

จังหวัดละ
1 ครั้ง

จังหวัดละ
1 ครั้ง

จังหวัดละ
1 ครั้ง

จังหวัดละ
1 ครั้ง

จังหวัดละ
1 ครั้ง

จังหวัดละ
1 ครั้ง

จังหวัดละ
1 ครั้ง

จังหวัดละ
1 ครั้ง

จังหวัดละ
1 ครั้ง

จังหวัดละ
1 ครั้ง

จังหวัดละ
1 ครั้ง

จังหวัดละ
1 ครั้ง

จังหวัดละ
1 ครั้ง

จังหวัดละ
1 ครั้ง

จังหวัดละ
1 ครั้ง

จังหวัดละ
1 ครั้ง

จังหวัดละ
1 ครั้ง

จังหวัดละ
1 ครั้ง

จังหวัดละ
1 แผน

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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6. กำรรำยงำนผล
ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การค้ า มนุ ษ ย์
ด้านแรงงาน และผลการตรวจบูรณาการกลุ่มเสี่ยงตามแผนการตรวจฯ ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานแต่ละจังหวัด ให้กระทรวงแรงงานทราบทุกวันที่ 5 ของเดือน (รายเดือน) และจัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2560 (รายปี) จังหวัดละ 1 ฉบับ
7. พื้นที่ดำเนินกำร : ส่วนภูมิภาค
8. หน่วยงำนรับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2232 1075 โทรสาร 0 2248 1378
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moltraffic3458@gmail.com
9. เอกสำรแนบ :
9.1 แบบฟอร์ม 1 แผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัด......... ประจาปี 2560
9.2 แบบฟอร์ม 2 แบบรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัด .........
ประจาปี 2560
9.3 แบบฟอร์ม 3 แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการ
ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัด………………..

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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แผนงำนบูรณำกำร ป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด (งบประมาณในลักษณะบูรณาการ)
โครงกำร : ส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดขัน
แรงงำน
กิจกรรมหลัก : ดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
เชิงปริมำณ :

จานวนแรงงานในสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 72,550 คน
เชิงคุณภำพ : ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (เป็นตัวชี้วัดของโครงการ แต่ไม่ใช่ตัวชี้วัดงานอาสาสมัครแรงงาน)
โครงกำรอำสำสมัครต้ำนภัยยำเสพติด
เป้าหมายเชิงปริมาณ
งบประมาณ (76 จังหวัด)

76 ครัง้ /72,550 คน
8,999,800 บาท

ฝ่ำยพัฒนำเครือข่ำย (อำสำสมัครแรงงำน) ติดต่อ 02 232 1164, 02 232 1477 โทรสาร. 02 232 1169, 02 247 9177
นางสาวหทัยชนก พูลศิริ
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นางสาวต้องตา บุญมาดี
นักวิชาการแรงงานชานาญการ

โครงกำรอำสำสมัครแรงงำนต้ำนภัยยำเสพติด
1. วัตถุประสงค์ :
1.1) เพื่อ ให้ส ถานประกอบการที่มีลูก จ้า งต่ากว่า 10 คนลงมาได้รับ ข้อ มูล ข่า วสารเกี่ย วกับ
โทษภัยของ ยาเสพติดและตระหนักในปัญหาของยาเสพติด
1.2) เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานซึ่งอยู่ในสถานประกอบการที่มี
ลูกจ้าง ต่ากว่า 10 คนลงมา
2. เป้ำหมำยงำน
สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คน ที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จานวน 72,550 คน
ตัวชี้วัดกิจกรรม
เชิงปริมำณ
จานวนแรงงานในสถานประกอบการ
มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
72,550 คน

เป้ำหมำยของ
กิจกรรม

เป้ำหมำยของสำนักงำนแรงงำนจังหวัด
/แบบรำยงำน

72,550 คน
76 จังหวัด

รายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมรูปถ่ายกิจกรรม
ทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด

3. รูปแบบกำรทำงำน : กาหนดเกณฑ์เป้าหมายดังนี้
เป้าหมายของจังหวัด = อาสาสมัครแรงงาน 1 คน x สถานประกอบการ(ที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คน)
10 แห่ง โดยจั งหวัดสามารถบริห ารจัดการเป้าหมายในภาพรวมได้เอง เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีบริบทสถาน
ประกอบการไม่เหมือนกัน
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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4. ขั้นตอนกำรทำงำน
4.1 จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน โดยให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและการสร้าง
เครือข่าย พร้อมจัดทาสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ (สานักงาน ปปส.จะเป็นผู้กาหนดหลักสูตรเบื้องต้น และ
แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ยาเสพติด)
4.2 อาสาสมัครแรงงานแจกสื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ที่จัดทาโดยสานักงาน ปปส.ที่ได้มีการจัดส่ง
ให้ กับ สานักงานแรงงานจังหวัดเรีย บร้ อยแล้ว โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในสิ้ นเดือนมิถุนายน 2560
(ไตรมาสที่ 3)
4.3 สร้ า งเครื อ ข่ า ยผู้ น าด้ า นการต้ า นภั ย ยาเสพติ ด จากเครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รแรงงานและ
สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คน อย่างน้อยจังหวัดละ 30 คน โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
จัดทาข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานการส่งเสริมเครือข่ายต้านภัยยาเสพติดในปีต่อไป (ไม่นับผลผลิต แต่ขอความ
ร่วมมือในการดาเนินการสร้างเครือข่ายผู้นาฯ เพื่อเป็นการปูทางในการดาเนินการต่อยอดในการพัฒนางานด้าน
ยาเสพติดในปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ขอให้ทุกจังหวัดจัดทาทะเบียนรายชื่อเครือข่ายผู้นาต้านภัยยาเสพติด
ประจาปี พ.ศ.2560 (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ) ที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พร้อมทั้งส่งข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนางานการส่งเสริม เครือข่ายต้านภัยยาเสพติดให้สานักตรวจและประเมินผล
กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2560 (ไตรมาสที่ 3)
4.5 รายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบ NISPA ของสานักงาน ปปส.
5. แผนกำรปฏิบัติงำน/งบประมำณจัดสรร (ตำมแผนกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนอำสำสมัครแรงงำน 76 จังหวัด)
การจัดกิจกรรมประชุม รณรงค์แจกสื่อ และสร้างเครือข่ายผู้นาฯ เป็นประเภท “งบรายจ่ายอื่น”โดยมี
กาหนดระยะเวลาในการดาเนิน การส าหรับปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในห้ว งไตรมาสที่ 1 –
ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)
งบประมาณจัดสรรสาหรับ 76 จังหวัด จานวนรวมทั้งสิ้น 8,999,800 บาท
6. กำรรำยงำนผล
แบบรำยงำน
รำยละเอียดกำรรำยงำน
ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบ NISPA ของ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 สานักงานแรงงานจังหวัด
สานักงาน ปปส.
หรือภายหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรม
หมายเหตุ : ส่งรายงานให้กับกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
E-mail : volunteer_mol@hotmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9177

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
2) เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
3) เพื่อพัฒนาหรือสร้างความตระหนักรู้ให้กับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ
4) เพื่อขยายเครือข่ายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนใกล้เคียง
2. เป้ำหมำยของงำน
มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ครอบคลุมทั่วประเทศ และขยายเครือข่ายไปยังรอบ ๆ สถานประกอบการและชุมชนในการดาเนินงาน
ของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตามผลภายใต้
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในแผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
โครงกำรส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
กิจกรรมหลัก ดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งำน/โครงกำร/กิจกรรมย่อย โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมำณ
- จานวนประชาชนวัย
แรงงานที่ขอรับบริการด้าน
แรงงาน
เชิงคุณภำพ
- ร้อยละของประชาชนวัย
แรงงานที่ได้รับการคัดกรอง
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

ตัวชี้วัดกิจกรรม
เชิงปริมำณ
- จานวนชมรม TO BE
NUMBER ONE /ศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 แห่ง
เชิงคุณภำพ
- จานวนชมรม TO BE
NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการเดิมที่ยังคงอยู่
อย่างน้อยร้อยละ 80

เป้ำหมำยของกิจกรรม
1. รณรงค์ ส่งเสริม การจัดตั้ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE
และศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE ใหม่ในสถาน
ประกอบการทั่วประเทศ
2. รณรงค์ ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชมรม TO BE
NUMBER ONE และศูนย์
เพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE ในสถานประกอบการ
ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตาม
จานวนสะสมที่มีอยู่เดิมจนถึง
สิ้นสุดปีงบประมาณ 2559
3. สร้ า งความตระหนั ก รู้
ร ว ม ทั้ ง กิ จ ก ร ร ม อื่ น ใ ด ที่
เกี่ยวข้องในการป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ใน
ชมรมTO BE NUMBER
ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO
BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการทั่วประเทศ

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เป้ำหมำยของ สรจ.
1. รณรงค์ ส่งเสริม การจัดตั้ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE
และศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE ใหม่ในสถาน
ประกอบการ
2. รณรงค์ ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชมรม TO BE
NUMBER ONE และศูนย์
เพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE ในสถานประกอบการ
อย่างต่อเนื่องตามจานวน
สะสมที่มีอยู่เดิมจนถึงสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 2559
3. สร้ า งความตระหนั ก รู้
ร ว ม ทั้ ง กิ จ ก ร ร ม อื่ น ใ ด ที่
เกี่ยวข้องในการป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ใน
ชมรมTO BE NUMBER
ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO
BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ
4. รายงานผลการดาเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส
หน้า 23

3. รูปแบบของกำรทำงำน
- สานักงานแรงงานทุกจังหวัดมีการรณรงค์ ส่งเสริม การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพเพื่อให้ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าประกวดระดับภาค และระดับประเทศ
4. ขั้นตอนกำรทำงำน
1) ดาเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
โดยการรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
2) รายงานผลการดาเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ภายในทุกวันที่ 5 ของเดือน
มกราคม 2560 เดือนเมษายน 2560 เดือนกรกฎาคม 2560 และเดือนตุลาคม 2560
5. ตำรำงแผนปฏิบัติงำน
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

1. รณรงค์ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE และ
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE ใหม่ในสถานประกอบการ
2. รณรงค์ ส่งเสริมความ

เข้มแข็งของชมรม TO BE
NUMBER ONE และศูนย์เพื่อน
ใจ TO BE NUMBER ONE ใน
สถานประกอบการทั่วประเทศ
อย่างต่อเนื่องตามจานวนสะสม
ที่มีอยู่เดิมจนถึงสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 2559
3. สร้างความตระหนักรู้ รวมทั้ง
กิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการ
ป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ด
ในชมรมTO BE NUMBER ONE
และศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการทั่วประเทศ
6. กำรรำยงำนผล
รายงานผลการดาเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยให้รายงานในวันที่ 5
ของเดือนมกราคม 2560 เดือนเมษายน 2560 เดือนกรกฎาคม 2560 และเดือนตุลาคม 2560 และ
ขอให้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากโครงการฯ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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7. พื้นที่กำรดำเนินกำร
76 จังหวัดทั่วประเทศ
8. หน่วยงำนรับผิดชอบ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
9. เอกสำรแนบ เช่น แบบฟอร์มกำรรำยงำน
9.1 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE ประจาปีงบประมาณ 2560
9.2 แบบรายงานการดาเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE ประจาปีงบประมาณ 2560
9.3 แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจาไตรมาส
--------------------------------------

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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หลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณ
โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER ONE
ประจำปีงบประมำณ 2560
------------------------หลักเกณฑ์กำรจัดสรร
1. รณรงค์ ส่งเสริม การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ใหม่
ในสถานประกอบการทั่วประเทศ
2. รณรงค์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE ในสถานประกอบการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตามจานวนสะสมที่มีอยู่เดิมจนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ
2559
3. สร้ า งความตระหนั ก รู้ รวมทั้ ง กิ จ กรรมอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
ยาเสพติดในชมรมTO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
ทั่วประเทศ
กำรจัดสรรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2560
การจัดสรรงบประมาณในปีนี้มุ่งรณรงค์ ส่งเสริมชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO
BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการทั้งจานวนที่มีอยู่เดิมจนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ 2559 และเป้าหมาย
ที่จังหวัดได้กาหนดไว้ในปีงบประมาณ 2560 โดยมีสัดส่วนการจัดงบประมาณตามจานวนชมรม/ศูนย์เพื่อนใจฯ
ดังกล่าว ดังนี้
จำนวนชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE
ในสถำนประกอบกำร (แห่ง)

จำนวน
(จังหวัด)

จัดสรร
(บำท)

งบประมำณ
(บำท)

1 – 10 แห่ง

26

21,300

548,600

11 – 20 แห่ง

15

26,200

393,000

21 – 30 แห่ง

15

31,300

469,500

31 – 40 แห่ง

8

36,400

291,200

41 – 50 แห่ง

2

41,500

83,000

50 – 60 แห่ง

6

46,800

234,000

70 แห่งขึ้นไป

4

52,175

260,700

รวมทั้งสิ้น

2,280,000

กำรติดตำมและประเมินผล
ในปีงบประมาณ 2560 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทใน
พื้ น ที่ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นทางปฏิ บั ติ กั บ พื้ น ที่ จึ ง ก าหนดให้ มี ก ารรายงานการด าเนิ น งาน
ตามโครงการฯ (แบบ พย. 1) และให้รายงานผลการดาเนินงานฯ (แบบ พ.ย. 2) ภายในทุกวันที่ 5 ของเดือน
มกราคม 2560 เดือนเมษายน 2560 เดือนกรกฎาคม 2560 และเดือนตุลาคม 2560

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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แผนงำน : แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ
ผลผลิต : ประชำชนวัยแรงงำนในพื้นที่ได้รับบริกำร
ขัน
ด้ำนแรงงำน
กิจกรรมหลัก : ประสำนกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำน
ตัวชี้วัดผลผลิต :
เชิงปริมำณ : 1.จานวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการด้านแรงงาน
จานวน 217,650 คน
- การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงาน
อาสาสมัครแรงงานระดับตาบลที่ได้รับค่าตอบแทน

1 คน ประชาชนที่ขอรับบริการ

30 คน

อาสาสมัครแรงงานระดับตาบลที่ได้รับค่าตอบแทน 7,255 คน ประชาชนที่ขอรับบริการ 217,650 คน
2.จานวนการรวมกลุ่มแรงงานนอกระบบโดยอาสาสมัครแรงงาน
จานวน 76 กลุ่ม
- ผลการดาเนินงานภายใต้โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย
เชิงคุณภำพ : 1. ร้อยละ 32 ของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อตามเกณฑ์ที่กาหนด
- จานวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อ
โดย สานักงานแรงงานจังหวัด 67,470 คน
2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการด้านแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(ไม่นาส่งผลผลิต)
กำรดำเนินงำนโดยสำนักงำนแรงงำนจังหวัด ประกอบด้วย 4 กิจกรรม/โครงกำร ดังนี้

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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กิจกรรมรอง 1.1 ส่งเสริมและบริหำรจัดกำรเครือข่ำยแรงงำน

1.1.1
ประสำน
กำรให้บริกำร
ด้ำนแรงงำนในพื้นที่

1) กำรประสำนกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำนในพื้นที่ โดย อำสำสมัครแรงงำน
- เป้าหมายเชิงปริมาณ (ชี้เป้า)
217,650 คนต่อปี
(อาสาสมัครแรงงาน 1 คน :ผู้ขอรับบริการ 30 คน : ปี)
งบประมาณ (76 จังหวัด)
6,237,700 บาท
- การรวมกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยอาสาสมัครแรงงาน 76 กลุ่มต่อปี
(1 จังหวัด : 1 กลุ่ม : ภายใต้โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย)
2) ค่ำตอบแทนอำสำสมัครแรงงำน
ตัวชี้วัดจานวนอาสาสมัครแรงงานที่ได้รับค่าตอบแทน
งบประมาณ (76 จังหวัด)

7,255 คน
52,236,000 บาท

งวดที่ 1 ตุลาคม 59 – มีนาคม 60 อสร. 1 คน : 600 บาท : 6 เดือน 26,118,000 บาท
งวดที่ 2 เมษายน – สิงหาคม 60 อสร. 1 คน : 600 บาท : 6 เดือน 26,118,000 บาท

3) ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ
โดยอำสำสมัครแรงงำน ร่วมใจอำสำพัฒนำบ้ำนเกิด
(อยู่ระหว่ำงขออนุมัติปรับเปลี่ยนชื่อโครงกำร
ขอชะลอกำรดำเนินกิจกรรมไว้ก่อน)
เป้าหมายเชิงปริมาณ(1 จังหวัด : 1 กิจกรรม)
76 กิจกรรม
งบประมาณ (76 จังหวัด)
540,000 บาท

กิจกรรมรอง 1.2 พัฒนำศักยภำพอำสำสมัครแรงงำนและพี่เลี้ยงอำสำสมัครแรงงำน
1.2.1
พัฒนำศักยภำพ
อำสำสมัครแรงงำน
และพี่เลี้ยง
อำสำสมัครแรงงำน

โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพเครือข่ำยอำสำสมัครแรงงำนระดับภูมิภำค
เป้าหมายเชิงปริมาณ
76 ครัง้ /7,255 คน
(1 จังหวัด : 1 กิจกรรม :จานวนอาสาสมัครแรงงานที่เข้ารับการอบรม+ศึกษาดูงาน)
งบประมาณ (76 จังหวัด)
16,440,200 บาท

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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กำรประสำนกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำนในพื้นที่โดยอำสำสมัครแรงงำน (ชี้เป้ำ)
1. วัต ถุประสงค์ : เพื่อให้ป ระชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงานจากทุกหน่ว ยงานในสั งกัดโดยผ่ าน
เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
2. เป้ำหมำยงำน : ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการ
ติดตาม
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
เป้ำหมำยของ
เป้ำหมำยของสำนักงำนแรงงำนจังหวัด
ตัวชี้วัดกิจกรรม
กิจกรรม
/แบบรำยงำน
เชิงปริมำณ
: จานวนประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
217,650 คนต่อปี ตามที่ได้จัดสรรจากสานักงานปลัดกระทรวง
ได้รับบริการด้านแรงงาน(ชี้เป้า)
แรงงาน
(อาสาสมัครแรงงาน 1 คน : 30 คน)
- แบบ สภ.4 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและ
กำรใช้จ่ำยเงินฯ ตามแบบรายงาน ปี 2560
3. รูปแบบกำรทำงำน : กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดย อาสาสมัครแรงงาน เป็นการ
จัดสรรงบประมาณเป็นงบทางานให้กับสานักงานแรงงานจังหวัด โดยกาหนดเป้าหมายการทางาน ดังนี้
คานวณจากจานวนอาสาสมัครแรงงานระดับตาบล x จานวนผู้รับบริการ 30 คน
เป็ นงบท างานส าหรั บใช้ ในการปฏิ บั ติ ภารกิ จงานด้ านอาสาสมั ครแรงงาน ในการสนั บสนุ นให้ บรรลุ
เป้าหมายของการให้บริการด้านแรงงาน ได้แก่
- ประชุมหัวหน้าส่วนที่มีวาระเกี่ยวข้องกับอาสาสมัครแรงงาน
- ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครแรงงาน (พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน)
- ประชุมแกนนา/เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางและติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
- ปรับปรุงคาสั่งคณะทางานอาสาสมัครแรงงานระดับจังหวัด/แต่งตั้งอาสาสมัครแรงงาน
- ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาสาสมัครแรงงาน
- แต่งตั้งคณะทางานและดาเนินการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด
- ติดตามการดาเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน
- บริหารจัดการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาสาสมัครแรงงาน
4. ขั้นตอนกำรทำงำน
4.1 กำรดำเนินงำนและกำรรำยงำนผล
1) กระทรวงแรงงานจัดสรรเป้าหมายและโอนเงินเพื่อให้จังหวัดดาเนินการตามหลักเกณฑ์
2) สานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน
ให้แก่อาสาสมัครแรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3) อาสาสมั ค รแรงงานด าเนิ น การตามแนวทางการปฏิ บั ติ ง านและรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
ประจาเดือน (แบบรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครแรงงำน : สภ.1) ให้กับสานักงานแรงงาน
จังหวัด
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4 ) สานักงานแรงงานจังหวัดดาเนินการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อคัดกรอง – ส่งต่อผู้ขอรับ
บริการด้านแรงงานไปยังหน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไป (แบบรับเรื่องส่งต่อ
ของผู้ขอรับบริกำรด้ำนแรงงำน (รำยบุคคล) : สภ. 2)
5) สานักงานแรงงานจังหวัดรวบรวมผลการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงานประจาเดือนและรำยงำน
แผน/ผลกำรใช้จ่ำยเงินประจำเดือน (สภ. 4)ให้กับฝ่ำยพัฒนำเครือข่ำย(อำสำสมัครแรงงำน)กลุ่มงำนสนับสนุน
เครือข่ำยและประสำนภูมิภำค ภำยในวันที่ 2 ของเดือน (E – mail : volunteer_mol@hotmail.com หรือ
โทรสำร 02 232 1169, 02 247 9179) เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนอำสำสมัครแรงงำนในภำพรวมต่อไป
หมำยเหตุ : ในกำรนับผลงำนของอำสำสมัครแรงงำน สำหรับปีงบประมำณ พ.ศ.2560 นี้ นอกจำกกำร
กำหนดให้นับจำนวนผู้มำขอรับบริกำรด้ำนแรงงำน โดยผ่ำนอำสำสมัครแรงงำน ในภำรกิจ 5 ด้ำนนั้น ยัง
สำมำรถนับรวมผลงำนในส่วนของโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนด้ำนอำชีพ กิจกรรมหลัก : โครงกำร
จ้ำงงำนเร่งด่วนและพัฒนำทักษะฝีมือเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนด้ำนอำชีพ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 ซึ่งดำเนินกำรผ่ำนอำสำสมัครแรงงำน
4.2 กำรคัดเลือกอำสำสมัครแรงงำนดีเด่น
สานักงานแรงงานจังหวัดพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดั บจังหวัด จานวน 1 คน เพื่อ
เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนกระทรวงแรงงานในระดับประเทศต่อไป โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัดตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงแรงงานกาหนด จังหวัดละ 1 คน (รายละเอียดตามแบบคัดเลือกอำสำสมัครแรงงำนดีเด่น ปี 2560)
2) แจ้งผลการพิจารณาพร้อมส่งแบบลงความเห็นการพิจารณาคัดเลือกฯ ประวัติและผลงานของ
อาสาสมัครแรงงานทั้งรู ปเล่ มและไฟล์ ข้อมูล จานวน 1 ชุด ให้ ส านักตรวจและประเมินผล กลุ่ มงานสนับสนุ น
เครือข่ายและประสานภูมิภาค ภำยในวันที่ 2 พฤษภำคม 2560
หมำยเหตุ : ผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็นอำสำสมัครแรงงำนดีเด่น /บัณฑิตแรงงำนดีเด่น จะต้องไม่
เป็นผู้ที่เคยได้รับกำรคัดเลือกฯ ในห้วงเวลำ 2 ปีที่ผ่ำนมำ
4.3 กำรสำรวจควำมพึงพอใจ
สานักงานแรงงานจั งหวัดดาเนินการสารวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนด้านอาสาสมัคร
แรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบสำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรประชำชนด้ำนอำสำสมัค ร
แรงงำน : สภ.5) และสรุปผลการสารวจฯตามแบบรายงาน (รำยงำนผลควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร
ประชำชนด้ำนอำสำสมัครแรงงำน : สภ.3) ให้สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและ
ประสานภูมิภาค จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่
รอบที่ 1 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจฯ ในไตรมำสที่ 1 – 2 ภำยในวันที่ 17 เมษำยน 2560
รอบที่ 2 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจฯ ในไตรมำสที่ 3 – 4 ภำยในวันที่ 16 ตุลำคม 2560
อธิบายเพิ่มเติม : วิธีคานวณระดับความพึงพอใจ
1) เทียบคะแนนตามระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด = 5 คะแนน
มาก
= 4 คะแนน
ปานกลาง = 3 คะแนน
น้อย
= 2 คะแนน
น้อยที่สุด = 1 คะแนน
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2) คานวณค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
คานวณค่าความถี่ที่ได้จากระดับความพึงพอใจแต่ละช่อง ตัวอย่างเช่น มีผู้ตอบแบบพึงพอใจทั้งสิ้น 220 คน
มากที่สุด จานวนผู้ลงคะแนนช่องนี้ 150 คน จากข้อ 1 คิดค่าคะแนน = 5 คะแนน x 150 = 750
มาก
จานวนผู้ลงคะแนนช่องนี้ 50 คน จากข้อ 1 คิดค่าคะแนน = 4 คะแนน x 50 = 200
ปานกลาง จานวนผู้ลงคะแนนช่องนี้ 15 คน จากข้อ 1 คิดค่าคะแนน = 3 คะแนน x 15 = 45
น้อย
จานวนผู้ลงคะแนนช่องนี้ 5 คน จากข้อ 1 คิดค่าคะแนน = 2 คะแนน x 5 = 10
น้อยที่สุด จานวนผู้ลงคะแนนช่องนี้ 0 คน จากข้อ 1 คิดค่าคะแนน = 1 คะแนน x 0 = 0
3) หาค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
โดยนาค่าคะแนนถ่วงน้าหนักในทุกระดับความพึงพอใจของแต่ละระดับความพึงพอใจ มารวมกันเท่ากับ 1005
แล้วหารด้วยจานวนผู้ตอบแบบพึงพอใจ (220 คน)
-------> (750 + 200 + 45 + 10 + 0) = 4.57
220
4) คานวณร้อยละของความพึงพอใจ
โดยนาคะแนนถ่วงน้าหนักเฉลี่ย คือ 4.57 คูณ 100 หาร 5
-------> 4.57 x 100 = 91.40
5
ดังนั้นได้ข้อสรุปว่าจากแบบพึงพอใจที่มีผู้ตอบทั้งสิ้น 220 คน คิดเป็นค่าความพึงพอใจร้อยละ 91.40
5. แผนกำรปฏิบัติงำน/งบประมำณจัดสรร (ตำมแผนกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนอำสำสมัครแรงงำน 76จังหวัด)
สาหรับปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
งบประมาณจัดสรรสาหรับ 76 จังหวัด จานวนรวมทั้งสิ้น 6,237,700 บาท
6. กำรรำยงำนผล (เอกสำรที่เกี่ยวข้อง)
ที่
แบบรำยงำน
รำยละเอียดกำรรำยงำน
ผู้รับผิดชอบ
1 สภ.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครแรงงาน

ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
อาสาสมัครแรงงาน
ส่งให้กับสานักงานแรงงานจังหวัด
2 สภ. 2 บันทึกการขอรับบริการด้านแรงงานเป็น ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานแรงงานจังหวัด
รายงานบุคคล และเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ ภายใน 5 วัน
เกี่ยวข้อง
3 สภ. 3 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจ
รอบที่ 1 (ไตรมาสที่ 1 - 2)
สานักงานแรงงานจังหวัด
การให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ
(ภายในวันที่ 17 เมษายน 2560)
พ.ศ. 2560
รอบที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 - 4)
(ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560)
4 สภ. 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงินประจาเดือน

ส่งรายงานให้กับกลุ่มงาน
สานักงานแรงงานจังหวัด
สนับสนุนเครือข่ายและประสาน
ภูมิภาค ภายในวันที่ 2 ของเดือน
เป็นประจาทุกเดือน
volunteer_mol@hotmail.com

โทรสาร : 02 232 1169
02 247 9179
หมายเหตุ : สภ.3 และ สภ. 4 ส่งรายงานให้กับกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
E-mail : volunteer_mol@hotmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9179
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ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวโดยอำสำสมัครแรงงำน
ร่วมใจอำสำพัฒนำบ้ำนเกิด (เดิม)
เนื่องด้วยกำรสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช จึงขอให้ชะลอกำร
ด ำเนิ น กำรกิ จ กรรมดั ง กล่ ำ วไว้ ก่ อ น ขณะนี้อ ยู่ ร ะหว่ ำ งดำเนิ น กำรขออนุ มั ติ ป รั บ ชื่ อ และแนวทำงกำร
ดำเนินงำน โดยส่วนกลำงจะแจ้งให้ทรำบในลำดับต่อไป
เดิม
1. วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม ภายใต้โครงการ “เฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิด”
2) เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครแรงงานได้ร่วมกับภาคีในชุมชนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน
ทั่วไป ได้บาเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ อันจะเป็นแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านการทา
กิจกรรมร่วมกันภายใต้โครงการ “เฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด”
3) เพื่อยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครแรงงานร่วมกับภาคีในชุมชนทุกภาคส่วน ส่งผล
ให้การประสานความร่วมมือเพื่อนาบริการด้านแรงงานลงสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เป้ำหมำยงำน :
เป้ำหมำย
เป้ำหมำยของสำนักงำนแรงงำนจังหวัด/แบบ
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ของกิจกรรม
รำยงำน
เชิงปริมำณ
76 กิจกรรม
รายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมรูปถ่ายกิจกรรม
76 จังหวัดได้ดาเนินการจัด
ทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด
กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ 76 จังหวัด
ในชุมชน/พื้นที่เพื่อเป็นการการ
เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดละ
1 กิจกรรม
3. รูปแบบกำรทำงำน : กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณให้ 76 จังหวัดๆ ละ 7,000 – 8,000 บาท เพื่อให้
สานักงานแรงงานจังหวัดเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม
4. ขั้นตอนกำรทำงำน
4.1 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดสรรงบประมาณให้สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อจัด
กิจกรรมเฉลิ มพระเกียรติภายใต้โครงการ “เฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ”
จังหวัดละ 1 กิจกรรม/1 ครั้ง/ปี รวมกิจกรรมทั้งโครงการ 76 ครั้ง
4.2 ให้จังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในลักษณะบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะใน
ชุมชน/พื้นที่ เช่น การปรับปรุง /ฟื้นฟู/ทาความสะอาดสถานที่ราชการหรือพื้นที่สาธารณะของชุมชน การปลูก
ต้นไม้ การบริจาคโลหิต เป็นต้น โดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 5 ธันวาคม (กรณีที่จังหวัดใดมีความประสงค์กาหนด
จัดกิจกรรมในช่วงอื่น ขอความกรุณาแจ้งเหตุผล/ความจาเป็นให้ส่วนกลางเพื่อรับทราบด้วย)
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4.3 ให้อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายเข้าร่วมจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ พร้อมประสานภาคีใน
ชุมชน ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม
4.4 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมรูปกิจกรรมทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด ให้สานักตรวจ
และประเมินผล กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2559 เพื่อสรุปผลการ
ดาเนินงานในภาพรวมต่อไป
5. แผนกำรปฏิบัติงำน /งบประมำณจัดสรร (ตำมแผนกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนอำสำสมัครแรงงำน 76จังหวัด)
สาหรับปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)
งบประมาณจัดสรรสาหรับ 76 จังหวัด จานวนรวมทั้งสิ้น 540,000 บาท
6. กำรรำยงำนผล
แบบรำยงำน
รำยละเอียดกำรรำยงำน
ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมรูปกิจกรรม
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
สานักงานแรงงาน
ทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด
หรือภายหลังจากเสร็จสิ้น
จังหวัด
กิจกรรม
หมายเหตุ : ส่งรายงานให้กับกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
E-mail : volunteer_mol@hotmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9179
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ค่ำตอบแทนอำสำสมัครแรงงำน
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับอาสาสมัครแรงงานระดับตาบลทั่วประเทศ โดยจัดสวัสดิการ
ในรูปค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. เป้ำหมำยงำน :
ตัวชี้วัดกิจกรรม
อาสาสมัครแรงงานระดับตาบล
ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆละ
600 บาท
(จานวนทั้งสิ้น 7,255 คน)

เป้ำหมำยของกิจกรรม
อาสาสมัครแรงงาน
ระดับตาบล
จานวน 7,255 คน

เป้ำหมำยของสำนักงำนแรงงำนจังหวัด
/แบบรำยงำน
อาสาสมัครแรงงานระดับตาบล จานวน 7,255 คน
ได้รับค่าตอบแทน คนละ 600 บาท
จานวน 12 เดือน

3. รูปแบบกำรทำงำน : กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดตามจานวนอาสาสมัครแรงงานระดับ
ตาบลเพื่อให้สานักงานแรงงานจังหวัดเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครแรงงานระดับตาบล เป็นรายเดือน โดย
นาส่งรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือนตาม แบบสรุปผลกำรปฏิบัติงำนประจำเดือนของอำสำสมัครแรงงำน
(สภ.1)
4. ขั้นตอนกำรทำงำน
4.1 กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดตามจานวนอาสาสมัครแรงงานระดับตาบล
4.2 จังหวัดทบทวนคาสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานระดับตาบล พร้อมจัดทาบัตรประจาตัวของอาสาสมัคร
แรงงานระดับตาบล และจัดทาทาเนียบอาสาสมัครแรงงานระดับตาบล
4.3 มอบหมายภารกิจให้อาสาสมัครแรงงานระดับตาบล ดาเนินการ
4.4 มีการประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตาบล เป็นรายไตรมาส หรือตามระยะเวลาเหมาะสม
4.5 อาสาสมัครแรงงานระดับตาบลรายงานตามแบบ รำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
แรงงำน (แบบ สภ.1) ทุกวันที่ 25 ของเดือน
4.6 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานระดับตาบลเป็นรายเดือน
4.7 สานักงานแรงงานจังหวัดรายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแบบรำยงำน/ผลกำรปฏิบัติงำนและกำร
ใช้จ่ำยประจำเดือน (แบบ สภ.4) ทุกวันที่ 2 ของเดือน
5. แผนกำรปฏิบัติงำน / งบประมำณจัดสรร (ตำมแผนกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนอำสำสมัครแรงงำน 76 จังหวัด)
สาหรับปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายฯ จานวน 2 ครั้ง จานวนรวมทั้งสิ้น 52,236,000 บาท
ครั้งที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) จานวน 6 เดือน
ครั้งที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 (เดือนเมษายน – สิงหาคม 2560) จานวน 6 เดือน
ทั้งนี้หากมีการเสียชีวิต ลาออก หรือมีเหตุอันควรให้ตาบลนั้นเว้นว่างจากการมีอาสาสมัครแรงงาน
ระดับตาบล ขอความร่วมมือให้ทางสานักงานแรงงานจังหวัดดาเนินการแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานระดับตาบล
คนใหม่ให้ครบตามจานวนโดยเร็ว
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6. กำรรำยงำนผล (เอกสำรที่เกี่ยวข้อง)
ที่
แบบรำยงำน
1 สภ.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครแรงงาน
2 สภ. 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงินประจาเดือน
(มีการปรับเพิ่มเติมสาหรับปี 2560)

รำยละเอียดกำรรำยงำน
ผู้รับผิดชอบ
ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
อาสาสมัครแรงงาน
ส่งให้กับสานักงานแรงงานจังหวัด
ส่งรายงานให้กับกลุ่มงาน
สานักงานแรงงานจังหวัด
สนับสนุนเครือข่ายและประสาน
ภูมิภาค ภายในวันที่ 2 ของเดือน
เป็นประจาทุกเดือน
volunteer_mol@hotmail.com

โทรสาร : 02 232 1169
02 247 9179
หมายเหตุ : สภ. 4 ส่งรายงานให้กับกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
E-mail : volunteer_mol@hotmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9179
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หน้า 35

โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพเครือข่ำยอำสำสมัครแรงงำนเพื่อบูรณำกำรภำรกิจของกระทรวงแรงงำน
1. วัตถุประสงค์ :
1.1) เพื ่อ เสริม สร้า งองค์ค วามรู ้ด ้า นแรงงาน อัน จะเป็น ประโยชน์ต ่อ การปฏิบ ัต ิภ ารกิจ
การประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
1.2) เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการงานด้ า นอาสาสมั ค รแรงงานระหว่ า งหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงแรงงานกับเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
1.3) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงานส่งผลให้เกิด
การพั ฒ นาแนวทางการปฏิ บั ติ ง านที่ ต อบสนองต่ อ นโยบายของรั ฐ บาลและกระทรวงแรงงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด
2. เป้ำหมำยงำน : ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตาม
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
เป้ำหมำยของ
เป้ำหมำยของสำนักงำนแรงงำนจังหวัด
ตัวชี้วัดกิจกรรม
กิจกรรม
/แบบรำยงำน
เชิงปริมำณ
อาสาสมัครแรงงานผู้เข้ารับการ
7,255 คน
รายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมรูปถ่ายกิจกรรม
อบรม จานวน 7,255 คน/ 76
76 จังหวัด
ทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด
จังหวัด/กิจกรรม
3. รูปแบบกำรทำงำน : กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดย อาสาสมัครแรงงาน เป็นการ
จั ด สรรงบประมาณเป็ น งบรายจ่ า ยอื่ น ส าหรับ ให้ กั บ ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ดด าเนิ น การจั ด อบรมพร้ อ ม
การศึกษาดูงานให้กับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่
4. ขั้นตอนกำรทำงำน
4.1 กระทรวงแรงงานจัดสรรเป้าหมายและโอนเงินเพื่อให้จังหวัดดาเนินการตามหลักเกณฑ์
4.2 สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด กาหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
อาสาสมัครแรงงาน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ให้กับอาสาสมัครแรงงาน รวมถึงเครือข่ ายอาสาสมัคร
แรงงานในพื้นทีเ่ กี่ยวกับภารกิจและข่าวสารข้อมูลด้านแรงงาน แนวทางการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน
เทคนิคการจูงใจและให้คาปรึกษา เป็นต้น จานวนไม่ต่ากว่า 6 ชั่วโมง และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อให้ผู้เข้า
รับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป จังหวัดละ
1 กิจกรรม โดยกรอบแนวทางการดาเนินงานจะแจ้งให้ทราบในลาดับต่อไปภายหลังจากการได้ข้อสรุปจากการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ประจาปี พ.ศ. 2560
4.3 ประเมินความรู้ก่อนและหลังของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจในภารกิจของ
กระทรวงแรงงานและแนวทางการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน
4.4 จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในฐานะ “กลไกสาคัญขับเคลื่อนการนาบริการสู่ประชาชนในพื้นที่”
4.5 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมรูปกิจกรรมทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด ให้สานักตรวจ
และประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2560 เพื่อสรุปผลการ
ดาเนินงานในภาพรวมต่อไป
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5. แผนกำรปฏิบัติงำน / งบประมำณจัดสรร (ตำมแผนกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนอำสำสมัครแรงงำน 76 จังหวัด)
การจั ด กิจ กรรมการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานให้ แก่อ าสาสมัครแรงงานและเครือข่า ยอาสาสมัค ร
แรงงาน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแรงงานระดับภูมิภาคนี้ เป็นประเภท“งบรายจ่ายอื่น”โดย
มีกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการสาหรับปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในห้วงไตรมาสที่ 1 – ไตร
มาสที่ 2 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) สาหรับกรอบแนวทางการดาเนินงาน ซึ่งกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค จะแจ้งให้ทราบต่อไป
งบประมาณจัดสรรสาหรับ 76 จังหวัด จานวนรวมทั้งสิ้น 16,440,200 บาท
6. กำรรำยงำนผล
แบบรำยงำน
รำยละเอียดกำรรำยงำน
ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมรูปกิจกรรม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
สานักงานแรงงานจังหวัด
ทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด
หรือภายหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรม
หมายเหตุ : ส่งรายงานให้กับกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
E-mail : volunteer_mol@hotmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9179
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ที่
1
2
3

4

แบบรายงานผลการดาเนินงานด้านอาสาสมัครแรงงาน
แบบรำยงำน
รำยละเอียดกำรรำยงำน
สภ.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
ของอาสาสมัครแรงงาน
ส่งให้กับสานักงานแรงงานจังหวัด
สภ. 2 บันทึกการขอรับบริการด้าน ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แรงงานเป็นรายงานบุคคล และเพื่อ ภำยใน 5 วัน
ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สภ. 3 รายงานผลการสารวจความ
รอบที่ 1 (ไตรมาสที่ 1 - 2)
พึงพอใจการให้บริการประชาชน
(ภายในวันที่ 17 เมษายน 2560)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 - 4)
(ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560)
สภ. 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและ ส่งรายงานให้กับกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
การใช้จ่ายเงินประจาเดือน
และประสานภูมิภาค ภำยในวันที่ 2 ของเดือน
เป็นประจำทุกเดือน

ผู้รับผิดชอบ
อาสาสมัครแรงงาน
สานักงานแรงงานจังหวัด
สานักงานแรงงานจังหวัด

สานักงานแรงงานจังหวัด

volunteer_mol@hotmail.com

5 แบบคัดเลือกอาสาสมัครแรงงาน
ดีเด่น ปี 2560

โทรสาร : 02 232 1169
02 247 9179
ส่งแบบลงความเห็นการพิจารณาคัดเลือกฯ
ประวัติและผลงานของอาสาสมัครแรงงานทั้ง
รูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด ให้ กลุ่ม
สนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
ภำยในวันที่ 2 พฤษภำคม 2560
ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมรูปถ่าย
กิจกรรมทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด
ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2560 หรือภำยหลัง
จำกเสร็จสิ้นกิจกรรม ภำยใน 2 สัปดำห์

6 แบบตัวอย่ำง
- รายงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
(ชะลอการดาเนินงานกิจกรรมไว้
ก่อน)
- รายงานโครงการเสริมสร้าศักยภาพ
เครือข่ายแรงงานระดับภูมิภาค
7 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำน
ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมรูปถ่าย
อำสำสมัครแรงงำน ประจำปี 2560 กิจกรรมทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด
ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2560

สานักงานแรงงานจังหวัด

สานักงานแรงงานจังหวัด

สานักงานแรงงานจังหวัด

เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน
ที่
1
2
3
4

เอกสำร

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ใบสมัครงาน
สานักงานจัดหางานจังหวัด
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ
สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
แบบขอรับสิทธิประโยชน์ดา้ นต่างๆ สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
แบบสมัครเป็นผู้ประกันตน
สานักงานประกันสังคมจังหวัด
ตามมาตรา 40
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ผู้รับผิดชอบ
อาสาสมัครแรงงาน
อาสาสมัครแรงงาน
อาสาสมัครแรงงาน
อาสาสมัครแรงงาน

ตำรำงแผนกำรปฏิบัติงำนอำสำสมัครแรงงำน
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แผนกำรปฏิบัติงำนอำสำสมัครแรงงำน(ตำมแผนปฏิบัติกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน พ.ศ.2560
งำน/กิจกรรม/โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.59

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พี่
เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจาก สรจ.ทั้ง 76
จังหวัดๆ ละ 1 คน และเจ้าหน้าที่ที่
สภ.
เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง ณ หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
1.การประสานการให้บริการด้านแรงงาน
โดยอาสาสมัครแรงงาน(ชี้เป้า)
อสร.
- ประชุมชี้แจงแนวทางแก่ อสร.
สรจ.
- คัดเลือก อสร.ดีเด่น ปี 60
2. ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
สรจ.
1 ครั้ง
3.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สรจ.
โดย อาสาสมัครแรงงาน
4.โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย
สรจ./อสร.
แรงงานระดับภูมิภาค
5.กิจกรรมคัดเลือกอาสาสมัครแรงงาน
สรจ.
ดีเด่นระดับจังหวัดจานวน 1 คน
6. สารวจความพึงพอใจด้านอาสาสมัคร
สรจ.
แรงงาน(รายบุคคล:สภ.5)
7.โครงการ อสร.ต้านภัยยาเสพติด
สรจ./อสร.

พ.ย.59

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.59

ม.ค.60

ก.พ.60

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.60

เม.ย.60 พ.ค.60

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.60

ก.ค.60

ส.ค.60

ก.ย.60

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

7-9

อาสาสมัครแรงงาน 1 คน ต่อผู้มาขอรับบริการ 30 คนต่อปี
1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ชะลอการดาเนินงานไว้ ก่อน จนกว่าจะมีการแจ้ งแนวทางจากส่วนกลาง

ภายในไตรมาสที่ 2
ภายใน 2 พ.ค. 60
รอบที่ 1
ภายในไตรมาสที่ 3

รอบที่ 2

หมายเหตุ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จา่ ยงบประมาณปี พ.ศ.2560 ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ขอให้ดาเนินการและใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
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งำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือน (สภ. 1)
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือน (สภ.4)(ผลงาน+ผลเงิน)
- การประสานการให้บริการด้านแรงงาน
โดย อาสาสมัครแรงงาน (ชี้เป้า)
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
- ภารกิจงานอื่นๆด้านอาสาสมัครแรงงาน

3. แจ้งการแต่งตั้ง/ปรับเปลี่ยน
ทะเบียนอาสาสมัครแรงงาน
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมรูปกิจกรรม
และไฟล์ จานวน 1 ชุด
5.รายงานผลการจัดโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแรงงาน
ระดับภูมิภาค
6.ส่งแบบลงความเห็นการพิจารณา
คัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น
ประวัติและผลงานทั้งรูปเล่มและไฟล์
จานวน 1 ชุด
7. รายงานความพึงพอใจด้าน
อาสาสมัครแรงงาน(ภาพรวม:สภ.3)

ปฏิทินการรายงานผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงาน ประจาปี พ.ศ.2560
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
อาสาสมัคร วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
แรงงาน
25
25
25
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

วันที่ 2

วันที่ 2

วันที่ 2

สรจ.
สรจ.

ชะลอการดาเนินงานไว้ ก่อน จนกว่าจะมีการแจ้ งแนวทางจากส่วนกลาง

วันที่
31

สรจ.

สรจ.

วันที่ 2
วันที่
17

สรจ.
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วันที่
16 ต.ค.

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรเชิงบูรณำกำรส่งเสริมควำมร่วมมือและติดตำมผล
กำรจัดกำรด้ำนแรงงำนในพื้นที่/ชุมชน
(พัฒนาระบบบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามผลการจัดการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อขยายโอกาสในการมีงานทา เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ รวมทั้งความมั่นคงในการทางาน
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ให้สามารถเข้าถึงและได้รับบริการภายใต้ภารกิจของกระทรวงแรงงานได้อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง
2. เป้ำหมำยของงำน
ตัวชี้วัดกิจกรรม
เชิงปริมาณ
: จานวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/ชุมชน
ที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
- จานวนผู้ที่ได้รับการคัดกรองและส่งต่อ
(คัดกรอง/ส่งต่อ)
เชิงคุณภาพ
: จานวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/ชุมชน
ที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
- ผู้ที่ได้รับการบรรจุงาน/มีงานทา ได้รับสิทธิ
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือรับสิทธิ
ประโยชน์ด้านประกันสังคม (ติดตามผล)

เป้ำหมำยของ
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด

เป้ำหมำยของกิจกรรม
69,648 คน ต่อปี
คิดเป็นร้อยละ 32 ของจานวน
ผู้ขอรับบริการ

ดาเนินการตามเป้าหมายคัดกรอง/ส่งต่อ
ของแต่ละจังหวัดตามที่ได้กาหนดไว้

22,288 คน ต่อปี
คิดเป็นร้อยละ 32 ของจานวน
ผู้ที่ส่งไปรับบริการยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการตามเป้าหมายการติดตามผล
ของแต่ละจังหวัดตามที่ได้กาหนดไว้

3. รูปแบบของกำรทำงำน
3.1 คัดกรอง
3.1.1 สานักงานแรงงานจังหวัดทบทวน ให้ความรู้ หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน
3.1.2 จัดทาข้อตกลงหรือตั้งคณะทางาน จัดประชุมเพื่อพิจารณากาหนดแนวทางการให้บริการแก่
ผู้ที่มารับบริการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3.1.3 รวบรวมข้อมูลผู้ประสงค์ขอรับบริการ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานได้นามาคัดกรอง จัดลาดับความ
เหมาะสม และความจาเป็น ตามขั้นตอน ดังนี้
1) ให้สานักงานแรงงานจังหวัดบันทึกข้อมูลการให้บริการประชาชน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อายุ
อาชีพปัญหา/ความต้องการบริการจากหน่วยงาน โดยจัดเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานตามแบบรับ ส่งต่อ ของผู้ขอรับ
บริการด้านแรงงานรายบุคคล (แบบ สภ.2 และตาราง Excel)
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2) การเก็บข้อมูลบริการด้านแรงงาน ให้จาแนกเป็นเรื่องที่ประชาชนมารับบริการด้านต่างๆได้แก่
สิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การจัดหางาน การฝึกอาชีพ และการติดตามสิทธิประโยชน์ของ
แรงงานไทยที่เดินทางไปทางานต่างประเทศ
3.2 ส่งต่อ
3.2.1 หลังจากจัดลาดับแล้ว ให้นาผู้ขอรับบริการมาจัดกลุ่มตามภารกิจของหน่วยงานเพื่อส่งผู้ขอรับ
บริการไปยังหน่วยงานนั้นๆ รับบริการตามความต้องการต่อไป (เก็บสาเนาการจัดส่งไว้ 1 ชุด เพื่อใช้ติดตามผล)
3.3 ติดตำมผล
ว่าผู้ขอรับบริการได้รับบริการตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และรายงานให้กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและ
ประสานภูมิภาคทราบตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน (แบบ สภ.4)
4. ตำรำงแผนปฏิบัติงำน
ต.ค.
59

กิจกรรม

พ.ย.
59

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

1.คัดกรอง/ส่งต่อ
2.ติดตามผล
3. การรายงาน

5. กำรรำยงำนผล
รายงานผลการคัดกรอง/ส่งต่อ และติดตามผล ตามแบบ สภ. 4 ภายในวันที่ 2 ของเดือน
6. พื้นที่ดำเนินกำร
ดาเนินการในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด
7. หน่วยงำนรับผิดชอบ
สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด และกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค (รายงาน
ภาพรวม)
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ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์
(ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน)
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
ตั้งอยู่ ห รือในพื้นที่ข้างเคีย งให้ทราบถึงงานบริการ สถานที่ตั้ง และรูปแบบการบริการของศูนย์บริการร่ว ม
กระทรวงแรงงานของแต่ละพื้นที่
1.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
ตั้งอยู่หรือในพื้นที่ข้างเคียง ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานในสังกัด
1.3 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานตั้งอยู่หรื อในพื้นที่ข้างเคียง ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานอยู่เสมอ
2. เป้ำหมำยของงำน
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จากงบประมาณ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
กิจกรรม : บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน (ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์)
3. ขั้นตอนกำรทำงำน
3.1 ส่วนกลางดาเนินการจัดสรรงบประมาณและโอนงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ให้สานักงานแรงงานจังหวัดที่มีศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
3.2 ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ที่ มี ศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว มกระทรวงแรงงาน ด าเนิ น การการจั ด ท าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อาทิ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แผนพับประชาสัมพันธ์ ไวนิล
ทึบแสง เป็นต้น
3.2 สานักงานแรงงานจังหวัดที่มีศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน รายงานผลการดาเนินการและการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้สานักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ทราบตามแบบฟอร์ม
การรายงานที่กาหนด
4. ตำรำงแผนปฏิบัติงำน
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

• จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
เป้ำหมำยของกิจกรรม

เป้ำหมำยของ สรจ.

มีการดาเนินการและใช้จ่ายงบประมาณในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ มีการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
สาหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์งานในภารกิจของกระทรวงแรงงาน อาทิ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แผนพับประชาสัมพันธ์
ไวนิลทึบแสง เป็นต้น
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5. กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยเงิน
ข้อรำยงำน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

ผลการดาเนินการใช้จ่ายเงิน
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวง
แรงงาน























หมำยเหตุ - รายงานให้สานักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ทราบทุกเดือน
- แบบฟอร์ม รายงานการใช้จ่ายเงินในการดาเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ศบร.05)
7. พื้นที่ดำเนินกำร
เคาน์เตอร์/ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จานวน 63 แห่ง
8. หน่วยงำนรับผิดชอบ
สานักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
9. แบบฟอร์มกำรรำยงำน แบบฟอร์มกำรสำรวจ
รายงานให้รายงานไปพร้อมการรายงานการใช้จ่ายเงินในการดาเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
(แบบฟอร์ม ศบร.05)
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กำรให้บริกำรประชำชนด้ำนแรงงำนโดยศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงแรงงำน
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อนาบริการด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนและเน้นให้บริการตามความต้องการของประชาชน
2) เพื่ออานวยความสะดวกในการขอรับบริการ ประชาชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง
3) เพื่อบูรณาการงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชน ณ จุดเดียว
2. เป้ำหมำยของงำน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตามผล
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงำน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โครงกำร/ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
กิจกรรมหลัก 1 : ประสานการให้บริการด้านแรงงาน
กิจกรรมหลัก 2 : บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เชิงปริมาณ : จานวนผู้ได้รับบริการ เชิงปริมำณ
ด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วม กิจกรรม : ประสานการให้บริการ
กระทรวงแรงงาน
ด้านแรงงาน
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ได้รับบริการ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน ด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วม
วัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรอง
กระทรวงแรงาน (บริการข้อมูล
เพื่อส่งต่อตามเกณฑ์ที่กาหนด
ข่าวสาร)
เชิงคุณภำพ
กิจกรรม : บริหารจัดการด้าน
แรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชน
ในพื้นที/่ ชุมชน
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ได้รับบริการด้าน
แรงงานที่ได้รับการคัดกรองส่งต่อ
(บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ และเบ็ดเสร็จ)
เชิงคุณภำพ
ติดตามผล : จานวนผู้รับบริการที่
ได้รับการบรรจุงาน ฝึกอาชีพหรือ
ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตาม
กฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกิจ กรรมบริหารจัดการด้า น
แรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชน
ในพื้นที/่ ชุมชน

เป้ำหมำยของกิจกรรม

เป้ำหมำยของ สรจ.

268,000 ราย ต่อปี

รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายเงิน ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มที่
กาหนด

85,760 ราย ต่อปี

รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายเงิน ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มที่
กาหนด

จานวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่
ได้รับการบรรจุงาน ฝึกอาชีพ หรื อ
ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจานวน
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ จั ด ส่ ง ได้ รั บ การ
บรรจุงาน และ/หรือผ่านการพัฒนา
ทั ก ษะฝี มื อ และ/หรื อ ได้ รั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์ตามกฎหมาย [ได้รับการ
คั ด กรองเพื่ อ ส่ ง ต่ อ ตามเกณฑ์ ที่
กาหนด (รับเรื่อง-ส่งต่อ และเบ็ดเสร็จ)]
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3. รูปแบบของกำรทำงำน
กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณให้สานักงานแรงงานจังหวัดเพื่อนาบริการด้านแรงงานสู่ประชาชน
ในระดับพื้นที่ โดยเคาน์เตอร์/ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยเงิน
ตำมแผนกำรปฏิบัติงำน ตำมแบบฟอร์มที่กำหนด
4. ขั้นตอนกำรทำงำน
แนวทางขั้นตอน/วิธีการดาเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน สาหรับสานักงานแรงงานจังหวัด
และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ
ลำดับที่
วิธีกำรดำเนินงำน
1 • สารวจความคิดเห็นผู้รับบริการโดยใช้แบบ ศบร.01
จานวน 1 ต่อ 2 ของผู้รับบริการ หรือ 100-200 ราย
โดยประมาณ เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปจัดทาแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ แผนปฏิบัติงานประจาเดือน
และแผนเป้าหมายประจาปี
2 • จัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จาก ศบร.01)
• เสนอแรงงานจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
• เมื่อเห็นชอบแล้วให้ส่งปฏิบัติงานประจาปีฯ ไปยัง
สตป.ศบช. ภายในเดือนตุลาคม 2559
3 • จั ดท าแผนปฏิ บั ติ งานประจ าเดื อ น (โดยอาศั ย
ข้อมูลที่ได้จาก ศบร01)
• เสนอแรงงานจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(ไม่ต้องส่งแผนปฏิบัติงานประจาเดือนไปยัง สตป.ศบช.)
4 • จั ด ท าแผนเป้ า หมายประจ าปี พ.ศ.2560
(โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จาก ศบร01)
• เสนอแรงงานจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
• เมื่ อเห็น ชอบแล้ว ให้ส่งแผนเป้าหมายฯ ไปยั ง
สตป.ศบช. ภายในเดือนตุลาคม 2559
5 • รายงานการใช้ จ่า ยเงิน ในการด าเนิน งาน ของ
ศบร. ไปยังกองบริหารการคลัง 1 ชุด และส่งสาเนา
ไปยัง สตป.ศบช. 1 ชุด ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน
6 • รายงานผลการดาเนินงาน ณ ศบร. ประจาเดือน
ให้แรงงานจังหวัดทราบ
• รายงานผลการดาเนินงาน ณ ศบร. ประจาเดือน
ให้สานักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชน
กระทรวงแรงงานทราบ โดยการรายงานผ่านทาง
ระบบ e-Smart box
7 • ทาแบบ Check List
• เสนอแรงงานจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
• เมื่อเห็นชอบแล้วให้ส่งแบบ Check List ไปยัง
สตป.ศบช. เป็นรายไตรมาส ตามระยะเวลาที่กาหนด

กำหนดเวลำ
ส.ค.-ก.ย
59

ผู้ปฏิบัติ
จนท.ศบร

แบบฟอร์มที่ใช้
แบบสารวจความคิดเห็นความ
ต้องการของผู้รับบริการ
(แบบ ศบร.01)

ต.ค.
59

จนท.ศบร.

แบบฟอร์ม การจัดทาแผนปฏิบัติ
งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (แบบ ศบร.02)

ต.ค.
59

จนท.ศบร.

แบบฟอร์ม การจัดทาแผนปฏิบัติ
งานประจาเดือน (แบบ ศบร.03)

ต.ค.
59

จนท.ศบร.

แบบฟอร์ม การจัดทาแผนเป้าหมาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(แบบ ศบร.04)

ต.ค.59- ก.ย.60

สานักงาน แบบฟอร์ม รายงานการใช้จ่ายเงิน
แรงงานจังหวัด ในการดาเนินงานศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน (แบบ ศบร.05)
ต.ค.59- ก.ย.60 จนท.ศบร. แบบรายงานผลการดาเนินงาน
ณ ศบร.ประจาเดือน
(แบบ ศบร.06/1 และ 06/2)

ธ.ค. 59/ มี.ค.
มิ.ย. ก.ย. 60

จนท.ศบร.

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบ Check List การพัฒนาศูนย์
บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
(แบบ ศบร.07)
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5.แผนกำรปฏิบัติงำน
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

- ให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดย
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
เป้ำหมำยของกิจกรรม
- จานวนผู้ได้รับบริการด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน
เชิงปริมาณ จานวน 268,000 ราย
เชิงคุณภาพ จานวน 85,760 ราย
ติดตามผล จานวน 34,304 ราย

เป้ำหมำยของ สรจ.
เชิงปริมาณ จานวน 4,205 ราย
เชิงคุณภาพ จานวน 2,400 ราย
ติดตามผล จานวน 960 ราย
เฉพำะจังหวัดบึงกำฬ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ กำแพงเพชร และสตูล
เชิงปริมาณ จานวน 4,000 ราย
เชิงคุณภาพ จานวน 1,340 ราย
ติดตามผล จานวน 528 ราย

6. กำรรำยงำนผล
6.1 ตารางแผนปฏิ บั ติ ง านส าหรั บ เจ้ าหน้ าที่ ศู นย์ บริ การร่ วมกระทรวงแรงงานเพื่ อรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแบบฟอร์มไปยังสานักงานแรงงานจังหวัด
เดือน
ต.ค. 59
พ.ย. 59
ธ.ค. 59
ม.ค. 60
ก.พ. 60
มี.ค. 60
เม.ย. 60
พ.ค. 60
มิ.ย. 60
ก.ค. 60
ส.ค. 60
ก.ย. 60

แบบฟอร์มที่ต้องรำยงำน
ศบร. ศบร. ศบร. ศบร. ศบร. ศบร. ศบร. ศบร.
01 02 03 04 05 06/1 06/2 07
     
  
   
  
  
   
  
  
   
  
  

   

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ
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6.2 ตารางแผนปฏิบัติงานสานักงานแรงงานจังหวัดที่มีศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานเพื่อรายงานผล
การดาเนินงานตามแบบฟอร์มไปยังสานักตรวจและประเมินผลศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
เดือน
ต.ค. 59
พ.ย. 59
ธ.ค. 59
ม.ค. 60
ก.พ. 60
มี.ค. 60
เม.ย. 60
พ.ค. 60
มิ.ย. 60
ก.ค. 60
ส.ค. 60
ก.ย. 60

แบบฟอร์มที่ต้องรำยงำน
ศบร. ศบร. ศบร. ศบร. ศบร. ศบร.07
02 04 05 06/1 06/2
   *
*
 *
*
 *

*
 *
*
 *
*
 *

*
 *
*
 *
*
 *

*
 *
*
 *
*
 *

*

หมำยเหตุ

หมายเหตุ ช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ให้ สรจ.รายงานเฉพาะเมื่อได้รับการร้องขอจากส่วนกลาง
แผนผังแสดงขั้นตอนกำรรำยงำนตำมแผนปฎิบัติงำนศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงแรงงำน

หมายเหตุ เครื่องหมาย (*) ให้ สรจ.รายงานเฉพาะเมื่อได้รับการร้องขอจากส่วนกลาง
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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7. พื้นที่ดำเนินกำร
เคาน์เตอร์/ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จานวน 63 แห่ง
8. หน่วยงำนรับผิดชอบ
สานักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
9. เอกสำรแนบ เช่น แบบฟอร์มกำรรำยงำน แบบฟอร์มกำรสำรวจ
1) แบบสารวจความคิดเห็น ความต้องการของผู้ใช้บริการ (ศบร.01)
2) แบบฟอร์ม การจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ศบร.02)
3) แบบฟอร์ม การจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาเดือน (ศบร.03)
4) แบบฟอร์ม การจัดทาแผนเป้าหมายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ศบร.04)
5) แบบฟอร์ม รายงานการใช้จ่ายเงินในการดาเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ศบร.05)
6) แบบรายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน เชิงปริมาณ (ศบร.06/1)
7) แบบรายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน เชิงคุณภาพ (ติดตามผล)(ศบร.06/2)
8) แบบ Check List การพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ศบร.07)

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงแรงงำน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นต้นแบบในการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานที่มีพื้นที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ หรือใกล้เคียงกับเศรษฐกิจพิเศษ
2) เพื่ออานวยความสะดวกในการขอรับบริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชนที่อยู่ในหรือมีพื้นที่ใกล้เคียง
เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
3) เพื่อบูรณาการงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ไว้ ณ จุดเดียว
2. เป้ำหมำยของงำน
1) ประชากรวัยแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการคุ้มครองด้านแรงงาน ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน
2) ประชากรวัยแรงงานในพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการคุม้ ครองด้านแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3) ประชากรวัยแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับความสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย และ
เวลาในการเดินทาง
4) ประชากรวัย แรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สามารถขอรับบริการของหน่ว ยงานในสั งกัด
กระทรวงแรงงานได้ในจุดเดียว
3. รูปแบบของกำรทำงำน
ส่วนกลางดาเนินการจัดสรรงบประมาณและโอนงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้
ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ที่ มี ศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว มกระทรวงแรงงาน ตั้ ง อยู่ ใ นจั ง หวั ด ที่ มี ป ระกาศให้ เ ป็ น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด หนองคาย เชียงราย และนครพนม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
3.1 ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด รวม 25,600 บาท
1) ค่าตกแต่งสถานที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมฯ และประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ราชการ
และห้างสรรพสินค้า จังหวัดละ 6,400 บาท อาทิ
- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
- ไวนิลทึบแสง
3.2 ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดหนองคาย เชียงราย นครพนม รวม 162,900 บาท
1) ค่าตกแต่งสถานที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมฯ และประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ราชการ
และห้างสรรพสินค้า จังหวัดละ 26,300 บาท อาทิ
- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
- ไวนิลทึบแสง
- โต๊ะบูธ จานวน 1 ตัว ขนาด 130*90 ซ.ม. พร้อมภาพ PVC ห่อรอบโต๊ะขนาด 218*88 ซ.ม.
- แบ็คดร็อป (Backdrop) ขนาด 230*260 ซ.ม. พร้อมอาร์ทเวริค (Artwork) ขนาด 344*230 ซ.ม.
2) ค่าวัสดุเพื่อใช้ในการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดละ
28,000 บาท อาทิ
- โต๊ะบูธ จานวน 1 ตัว ขนาด 130*90 ซ.ม. พร้อมภาพ PVC ห่อรอบโต๊ะขนาด 218*88 ซ.ม.
- แบ็คดร็อป (Backdrop) ขนาด 230*260 ซ.ม. พร้อมอาร์ทเวริค (Artwork) ขนาด 344*230 ซ.ม.
- ชั้นวางโบรชัวร์ แบบพับเก็บได้ ขนาดที่วาง A4 4 ชั้น
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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4. ขั้นตอนกำรทำงำน
4.1 ส่วนกลางดาเนิ นการจัดสรรงบประมาณและโอนงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
กิจกรรม : บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
โครงการ : พัฒนาศักยภาพศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
4.2 สานักงานแรงงานจังหวัดทั้ง 7 แห่ง ดาเนินการตกแต่งสถานที่ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
และจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
4.3 จั ด การประชุ ม หารื อ การปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารของศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว มกระทรวงแรงงานใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ถ้ามี)
4.4 รายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงานทราบเป็นประจา
ทุกเดือนตามแบบฟอร์มที่กาหนด
5. ตำรำงแผนปฏิบัติงำน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

กิจกรรม
• จัดซื้อจัดจ้างดาเนินการ
ตกแต่งสถานที่ให้บริการ
ประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมฯ
และประชาสัมพันธ์ตามสถานที่
ราชการและห้างสรรพสินค้า
(ทั้ง 7 จังหวัด)
• จัดซื้อจัดจ้างดาเนินการ
จัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการออก
หน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ (เฉพาะจังหวัดหนองคาย
นครพนม และเชียงราย)

เป้ำหมำยของกิจกรรม

เป้ำหมำยของ สรจ.

- มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดาเนินการปรับปรุงตกแต่งสถานที่
ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 7 จังหวัด
- มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดาเนินการจัดทาวัสดุเพื่อใช้ในการ
ออกหน่ ว ยเคลื่ อ นที่ เพื่ อ ให้ บ ริ การประชาชนในพื้ น ที่เ ศรษฐกิ จ
พิเศษ (เฉพาะจังหวัดหนองคาย นครพนม และเชียงราย)

- ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานมีการปรับปรุงตกแต่ง
สถานที่สาหรับให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน และมีการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
สาหรับการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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6. กำรรำยงำนผล
ข้อรำยงำน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

ผลการดาเนินงานและการใช้
จ่ายเงิน การจัดทาวัสดุโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ สาหรับตกแต่ง 
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
เป็นต้น























หมำยเหตุ - รายงานให้สานักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงานทราบทุกเดือน
- การรายงานให้รายงานไปพร้อมการรายงานการใช้จ่ายเงินในการดาเนินงานศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน (แบบฟอร์ม ศบร.05)
7. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานแรงงานจังหวัดที่มีศูนย์บริการร่ว มกระทรวงแรงงาน ตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีประกาศให้เป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวม 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด หนองคาย เชียงราย
และนครพนม
8. หน่วยงำนรับผิดชอบ
สานักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
9. แบบฟอร์มกำรรำยงำน แบบฟอร์มกำรสำรวจ
รายงานให้รายงานไปพร้อมการรายงานการใช้จ่ายเงินในการดาเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
(แบบฟอร์ม ศบร.05)
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โครงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนของสำนักงำนแรงงำนจังหวัด
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ระดับความสาเร็จ ของการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์และแผนของสานักงานแรงงานจังหวัด พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของแต่ละ
พื้นที่
1.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒ นาและปรับปรุง การดาเนินการประเมินผลการปฏิบั ติงานตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสานักงานแรงงานจังหวัด เพื่อให้การบริการด้านแรงงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
2. เป้ำหมำยของงำน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตามผล
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงำน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ผลผลิต ประชาชนวัยแรงงาน
ในพื้นที่ได้รับบริการด้าน
แรงงาน
เชิงปริมำณ
- จานวนประชาชนวัยแรงงานที่
ขอรับบริการด้านแรงงานผ่าน
อาสาสมัครแรงงาน
- จานวนผู้ได้รับบริการด้าน
แรงงานผ่านศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน
- จานวนการรวมกลุ่มแรงงาน
นอกระบบโดยอาสาสมัคร
แรงงาน
เชิงคุณภำพ
ร้อยละของประชาชน
วัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรอง
เพื่อส่งต่อตามเกณฑ์ที่กาหนด

เชิงปริมำณ
จานวนโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนของสานักงาน
แรงงานจังหวัด
เชิงคุณภำพ
ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนของสานักงานแรงงาน
จังหวัด

เป้ำหมำยของกิจกรรม เป้ำหมำยของ สรจ.
รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนของสานักงานแรงงาน
จังหวัด ปี 2560 จานวน
76 ฉบับ

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนของสานักงาน
แรงงานจังหวัด ปี 2560
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3. รูปแบบของกำรทำงำน
3.1 สานักตรวจและประเมินผล พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงานในส่วนภูมิภาคในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 เพื่อดาเนินการประเมินผล และขออนุมัติจาก
ปลัดกระทรวงแรงงาน
3.2 สานักตรวจและประเมินผล กาหนดกรอบแนวทางการประเมินผล ได้แก่
(1) รูปแบบ ประเด็น ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล
(2) กาหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม พร้อมทั้งกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 สานักตรวจและประเมิน ผล แจ้งแนวทางการประเมินผลและการรายงานผลการดาเนินงานให้
สานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดทราบและใช้เป็นแนวปฏิบัติ
3.4 สานั กงานแรงงานจั งหวัดดาเนินการตามแนวทางการประเมินผลที่ ส านัก ตรวจและประเมินผล
กาหนด และรายงานผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์มและรอบการรายงานที่กาหนด
3.5 สานักงานแรงงานจังหวัด จัดทารายงานสรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่ม ส่งให้สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานทราบ
4. ขั้นตอนกำรทำงำน
4.1 ส่วนกลำง โดยสำนักตรวจและประเมินผล มีขั้นตอนกำรทำงำน ดังนี้
4.1.1 สานักตรวจและประเมินผล พิจารณาโครงการ/กิจกรรมของหน่ว ยงานสัง กัด กระทรวง
แรงงานในส่ ว นภูมิภ าค จากแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 จานวน 1 โครงการ
4.1.2 ขออนุมัติดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของ
สานักงานแรงงานจังหวัด และโอนเงินให้ทุกจังหวัดเพื่อดาเนินการ ภายในวงเงินที่จัดสรรให้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
4.1.3 ดาเนินการแจ้งแนวทางการดาเนินงานการประเมินผล กาหนดรูปแบบและประเด็นการ
ประเมินผล ให้สานักงานแรงงานจังหวัดทราบและนาไปปฏิบัติ
4.2 ส่วนภูมิภำค โดยสำนักงำนแรงงำนจังหวัด มีขั้นตอนกำรทำงำน ดังนี้
4.2.1 จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินผลโครงการที่
คัดเลือกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.2.2 จัดทาโครงการประเมินผลเพื่อขออนุมัติดาเนินการจากผู้ว่าราชการจังหวัด
4.2.3 รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร จากการสัมภาษณ์ ดาเนินการสารวจข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่าง
และพื้นที่เป้าหมาย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลแบบสอบถาม
4.2.4 ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และยกร่างผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นสาหรับการปรับปรุงรายงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4.2.5 นาข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการตามข้อ 4.2.4 มาปรับปรุงรายงาน
และจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ จัดส่งให้สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานทราบ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2560
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5. ตำรำงแผนกำรปฏิบัติงำน

กิจกรรม

หน่วยงำน

กำรเตรียมกำรประเมินผล
1. พิจารณาโครงการของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงาน เพื่อเลือกประเมินผล
2 ขออนุมัติดาเนินการและ
โอนเงินให้สานักงานแรงงาน
จังหวัด
3 จัดทาแนวทางการดาเนินงาน
ประเมิลผลและแจ้งให้ สรจ.
ทราบและนาไปปฏิบัติ
กำรดำเนินกำรประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1
1. จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อชี้แจงแนวทางการ
ประเมินผล
ขั้นตอนที่ 2
2. จั ด ท าโครงการประเมิ น ผล
เพื่อขออนุมัติจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด
ขั้นตอนที่ 3
3.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 ดาเนินการสารวจข้อมูล
ในพื้นที่ พร้อมทั้ง บันทึก
ข้อมูลแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 4
4.1 ประมวลผล วิเคราะห์
และสรุปข้อมูลเบื้องต้น
4.2 ยกร่างรายงานการ
ประเมินผล และนาเสนอ
ในการประชุมหัวหน้าส่วน
ขั้นตอนที่ 5
5. จัดทารายงานผลฉบับสมบูรณ์
และจัดส่งให้สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานทราบ

ไตรมำส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
59
59
59

ไตรมำส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
60
60
60

ไตรมำส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
60
60
60

ไตรมำส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60
60
60

สตป.วป.
สตป.วป.
สตป.วป.

สรจ.

สรจ.

สรจ.
สรจ.
สรจ.
สรจ.
สรจ.
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ภำยใน
5 ก.ย. 60
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6. กำรรำยงำนผล
กาหนดให้ส านั กงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดรายงานผลการดาเนินงาน ภายในระยะเวลาที่กาหนด
จานวน 5 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 (ผลการดาเนินงานเดือนธันวาคม 2559 ตามขั้นตอนการทางาน ข้อ 4.2.1) โดยให้รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสานักงาน
แรงงานจังหวัด ปี 2560 (แบบ สตป.วป.60) ส่งให้สานักตรวจและประเมินผล ภำยในวันที่ 5 มกรำคม 2560
ครั้งที่ 2 (ผลการดาเนินงานเดือนมกราคม 2560 ตามขั้นตอนการทางาน ข้อ 4.2.2) โดยให้รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแบบ สตป.วป.60 พร้อมทั้ง สาเนาโครงการประเมินผลที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดแล้ว จานวน 1 ชุด ส่งให้สานักตรวจและประเมินผล ภำยในวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2560
ครั้งที่ 3 (ผลการดาเนินงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2560 ตามขั้นตอนการทางาน ข้อ
4.2.3) โดยให้รายงานผลการดาเนินงานตามแบบ สตป.วป.60 ส่งให้สานักตรวจและประเมินผล ภำยในวันที่ 5
มิถุนำยน 2560
ครั้งที่ 4 (ผลการดาเนิน งานระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 ตามขั้นตอนการทางาน
ข้อ 4.2.4) โดยให้รายงานผลการดาเนินงานตามแบบ สตป.วป.60 ส่งให้สานักตรวจและประเมินผล ภำยใน
วันที่ 5 สิงหำคม 2560
ครั้งที่ 5 (ผลการดาเนินงานเดือนสิงหาคม 2560 ตามขั้นตอนการทางาน ข้อ 4.2.5) โดยให้รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแบบ สตป.วป.60 พร้อมทั้ง รายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 ฉบับ ส่งให้สานัก
ตรวจและประเมินผล ภำยในวันที่ 5 กันยำยน 2560
7. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
8. หน่วยงำนรับผิดชอบ
สานักตรวจและประเมินผล
9. แบบกำรรำยงำนผล
รายงานตามแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสานักงาน
แรงงานจังหวัด ปี 2560 (แบบ สตป.วป.60)
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โครงกำรสำรวจข้อมูลควำมต้องกำรและกำรขำดแคลนแรงงำนของสถำนประกอบกำร
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสารวจข้อมูลความต้องการแรงงาน การขาดแคลนแรงงาน การเข้าออกจากงาน รายได้ และ
ระดับความสามารถด้านต่างๆ ของแรงงาน
1.2 เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกาลังคนระดับจังหวัดและระดับประเทศ ให้เป็นปัจจุบัน
สอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตและการ
พัฒนากาลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้ำหมำยของงำน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตาม
ผลภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการสารวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ
กิจกรรมหลัก : ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมำณ : ผลการ
สารวจ ข้อมูลความ
ต้องการและการขาด
แคลนแรงงาน
เชิงคุณภำพ : จานวน
ข้อเสนอเกี่ยวกับ
ความต้องการแรงงาน
และการขาดแคลน
แรงงาน

ตัวชี้วัดกิจกรรม
เป้ำหมำยของกิจกรรม
ข้อมูลการสารวจ - สานักงานแรงงานจังหวัด
ความต้องการ
76 จังหวัด สารวจข้อมูลความต้องการ
แรงงานและการ แรงงานและการขาดแคลนแรงงานของ
ขาดแคลนแรงงาน สถานประกอบการ และบันทึกข้อมูลลง
ในระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทาน
ด้านแรงงานของจังหวัด
- รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์
และอุปทานแรงงานของจังหวัด
76 จังหวัด

เป้ำหมำยของ สรจ.
- สานักงานแรงงานจังหวัด
ดาเนินการสารวจและบันทึกข้อมูล
ความต้องการแรงงานและขาด
แคลนแรงงานของสถาน
ประกอบการถูกต้องครบถ้วนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80 ของจานวนตัวอย่าง
- สานักงานแรงงานจังหวัดจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
อุปสงค์และอุปทานแรงงานของ
จังหวัด 1 เรื่อง

3. รูปแบบกำรทำงำน
ทุกจังหวัดมีการสารวจข้อมูลความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ
บันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงานของจังหวัด และจัดทารายงานการวิเคราะห์
ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน เพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนากาลังคนของจังหวัด
4. ขั้นตอนกำรทำงำน
1) ดาเนิ นการส ารวจข้อมู ลโดยใช้ รายชื่อสถานประกอบการที่มีอยู่ในระบบประกั นสั งคม ด้วยวิธีการสุ่ ม
ตั วอย่ าง (Sampling) จากสถานประกอบการที่ มี ลู กจ้ างตั้ งแต่ 1 คนขึ้ นไปทุ กจั งหวั ด โดยแบ่ งขนาดสถาน
ประกอบการออกเป็ น 4 ขนาด คื อ 1. สถานประกอบการขนาดเล็ กมาก (ลู กจ้ างตั้ งแต่ 1–10 คน) 2.สถาน
ประกอบการขนาดเล็ก (ลูกจ้างตั้งแต่ 11–50 คน) 3. สถานประกอบการขนาดกลาง ( ลูกจ้างตั้งแต่ 51 – 200 คน )
4. สถานประกอบการขนาดใหญ่ (ลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป)
2) ส ารวจข้ อมู ล ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในปี พ.ศ. 2559 (ปี ก ารศึ ก ษา 2558) ที่ มี ก ารศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ขึ้นไป จากส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดหรือสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยทุกแห่งในพื้นที่จังหวัด
3) บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสารวจลงในระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกาลังคน
4) จัดทารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานของจังหวัด
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5. ตำรำงแผนปฏิบัติงำน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

กิจกรรม
1. อบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่สานักงาน
แรงงานจังหวัด เกี่ยวกับการสารวจ
และบันทึกข้อมูลอุปสงค์และ
อุปทานแรงงานในระดับจังหวัด
2. ดาเนินการสารวจโดยใช้รายชื่อ
สถานประกอบการที่มีอยู่ในระบบ
ประกันสังคม โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง (Sampling) จากสถาน
ประกอบการที่มลี ูกจ้างตั้งแต่ 1 คน
ขึ้นไปทุกจังหวัด โดยแบ่งขนาด
สถานประกอบการออกเป็น 4
ขนาดคือ 1)สถานประกอบการ
ขนาดเล็กมาก (ลูกจ้างตั้งแต่ 1 –
10 คน) 2). สถานประกอบการ
ขนาดเล็ก (ลูกจ้างตั้งแต่ 11 – 50
คน) 3) สถานประกอบการขนาด
กลาง (ลูกจ้างตั้งแต่ 51 – 200 คน)
4) สถานประกอบการขนาดใหญ่
(ลูกจ้างตั้งแต่ 200 คน ขึ้นไป)
3. สารวจข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาใน
ปี พ.ศ. 2559 (ปีการศึกษา 2558)
ที่ มี ก า ร ศึ ก ษ า ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ขึ้ น ไป จาก
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
จั ง หวั ด หรื อ สถานศึ ก ษาระดั บ
อาชี ว ศึ ก ษา และมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก
แห่งในพื้นที่จังหวัด
4. บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสารวจ
ลงในระบบฐานข้อ มู ล อุ ปสงค์ แ ละ
อุปทานกาลังคน
5.อบรมเจ้าหน้าที่สานักงานแรงงาน
จังหวัด เกี่ยวกับการวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้ อ มู ล อุ ป สงค์ แ ละ
อุปทานแรงงานในระดับจังหวัด
6. จัดทารายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานแรงงานของ
จังหวัด
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6. กำรรำยงำนผล
1) รายงานผลการสารวจและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงาน ภายในวันที่
31 มีนาคม 2560
2) รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานของจังหวัด ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
3) รายงานผลการใช้จ่ายเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้เบิกให้ถูกต้องตามผลผลิตกิจกรรมที่แจ้งไว้
7. พื้นที่ดำเนินกำร 76 จังหวัดทั่วประเทศ
8. หน่วยงำนรับผิดชอบ กองเศรษฐกิจการแรงงาน
9. (ถ้ำมี) เอกสำรแนบ เช่น แบบฟอร์มกำรรำยงำน แบบฟอร์มกำรสำรวจ
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กำรจัดทำบทวิเครำะห์กำรรำยงำนสถำนกำรณ์และดัชนีชี้วัดภำวะแรงงำนจังหวัด

ควำมเป็นมำ
1. สืบเนื่องจากการจัดทารายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดเป็นภารกิจที่
ส าคั ญและด าเนิ น การต่ อเนื่ องตั้ งแต่ พ.ศ. 2550 โดยเจี ยดงบประมาณจากงบบริ ห ารของส านั กงานปลั ด
กระทรวงแรงงานเพื่อใช้ดาเนินงานมาตลอด สาหรับปีงบประมาณ 2557 กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กอง
เศรษฐกิจการแรงงาน ได้จัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดรองรับประชาคม
อาเซียน (AC) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทาขึ้นเพื่อของบประมาณเป็นการเฉพาะในการจัดทารายงานสถานการณ์แรงงาน
ระดับจังหวัด โดยเป็นโครงการที่มีความสาคัญสูง (Flagship Project) ต่อยุทธศาสตร์ประเทศ และเพื่อรองรับการ
เตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ.2557 จานวน 13,680,000 บาท
2. การจัดทารายงานสถานการณ์และการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดในปี 2557 เป็นกิจกรรม
หลักภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน (AC)
วงเงิน 13,680,000 บาท โดยกระจายวงเงิน 180,000 บาทต่อจังหวัด ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปใช้จ่ายใน
รายการอื่นได้เนื่องจากจะมีผลต่อการปรับลดงบประมาณในปีต่อไป และเป็นโครงการที่มีลาดับความสาคัญสู ง
(Flagship) ในยุทธศาสตร์ประเทศของรัฐบาล อีกทั้งเป็นตัวชี้วัดภายใต้โครงการดังกล่าว และได้รับจัดสรรใน
งบรำยจ่ำยอื่น ซึ่งมิใช่งบดาเนินงาน
3. การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของ งบรำยจ่ำยอื่น จาก
แผนงาน การดาเนินการตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านแรงงานเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมหลัก 2 จัดทารายงานสถานการณ์และวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาวะ
แรงงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภ าพการรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดรองรับประชาคมอาเซี ยน (AC)
(ค่าใช้จ่ายในการจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน : ตามเอกสารงบประมาณ
ขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เล่มที่ 7 กระทรวงแรงงาน) ต่อเนื่องจาก
ปีที่แล้ว วงเงิน 13,680,000 บาท โดยกระจายวงเงิน 180,000 บาทต่อจังหวัด ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2557– วันที่ 30 กันยายน 2558
4. การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของ งบรำยจ่ำยอื่น จาก
แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน ผลผลิต ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบ
การบริหารจัดการแรงงาน กิจกรรมหลัก 1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัย (ค่าใช้จ่ายในการจัดทาบทวิเคราะห์
การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน : ตามเอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เล่มที่ 7 กระทรวงแรงงาน) ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว วงเงิน 13,824,000
บาท โดยกระจายวงเงิน 180,000 บาทต่อจังหวัด ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558–วันที่
30 กันยายน 2559
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กำรดำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
การประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันอังคารที่
6 กันยายน 2559 การจัดทาบทวิเคราะห์ การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดได้รับการจัดสรร
งบประมาณในส่วนของ งบรำยจ่ำยอื่น จากแผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน กิจกรรมหลัก 1 :
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน กิจกรรมย่อย การจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด วงเงิน 15,239,300 บาท โดยกระจายวงเงิน 194,459 บาท ต่อจังหวัด และ
ส่วนกลาง 460,416 บาท ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 30 กันยายน 2560 ทั้งนี้จะก่อ
หนี้ผูกพันได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้และได้รับการจัดสรรและ
โอนเงินงบประมาณจากสานักงบประมาณแล้ว
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์กลางข้อมูลแรงงานจังหวัด โดยการทาให้สานักงานแรงงานจังหวัดเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลและสารสนเทศด้านแรงงานในระดับจังหวัด (Focal Point) ที่มีข้อมูลและสารสนเทศด้านแรงงาน ที่
ถู ก ต้ อ ง ต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ปั จ จุ บั น และครบถ้ ว น ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย เช่ น กลุ่ ม แรงงานในระบบ
อุตสาหกรรม แรงงานนอกระบบ และกลุ่มเป้าหมายพิเศษอื่นๆ (ผู้พิการ สูงอายุ เยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน)
ตลอดจนผู้ประกอบการในระดับจังหวัด
1.2 เพื่อให้สานักงานแรงงานจังหวัดสามารถให้บริการข้อมูลด้านแรงงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง แก่ทุกหน่วยงานใน
จังหวัด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้นาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์ในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ด้วย
1.3 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดทาและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงานในระดับพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อภาคแรงงานใน
ระดับพื้นที่ โดยเพิ่มการรายงานเฝ้าระวังสถานการณ์แรงงานรายเดือนในช่วงที่เศรษฐกิจมีสัญญาณชะลอตัว
ต่อเนื่อง
1.4 เพื่อพัฒนารายงานสถานการณ์แรงงานของจังหวัด 76 จังหวัดที่ผลิตรายงานรายไตรมาสและรายปี
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่จากข้อมูลแรงงานอย่างเดียวไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ แรงงานจากการติดตาม
วิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานของพื้นที่จังหวัด ตามเกณฑ์ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ และพัฒนาต่อเนื่องไปสู่การจัดทาดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานหลักด้านการบริหารงานของกระทรวงแรงงาน
(ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานระดับพื้นที่)
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2. เป้ำหมำยของงำน
ในการดาเนินงานของสานั กงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดที่จะใช้ในการ
ติดตามผลภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ป ระเทศและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2560 ในแผนงาน :
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบ
การบริหารจัดการแรงงาน กิจกรรมหลัก 1 : ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน กิจกรรมย่อย :
การจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
เป้ำหมำยของ
กิจกรรม
เชิงปริมำณ : จานวน
1. จ านวนเอกสารทางวิ ช าการ 1 . เ พื่ อ พั ฒ น า ร า ย ง า น
รายงานสถานการณ์แรงงาน เรื่องรายงานสถานการณ์แรงงาน สถานการณ์ แ รงงานของ
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน จังหวัด 5 ครั้ง/ปี (รายไตรมาส จั ง ห วั ด แ ล ะ เ พิ่ ม ก า ร
(สรจ.) 380 เล่ม
และรายปี) 76 จังหวัด
วิ เ คราะห์ ดั ช นี ชี้ วั ด ภาวะ
2. จ า น ว น เ จ้ า ห น้ า ที่ วิ เ ค ร า ะ ห์แรงงานของพื้นที่จังหวัด
และประมวลผลเบื้ องต้น 76 จัง หวั ด ๆ2. เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
เชิงเวลำ : ร้อยละของ
รายงานสถานการณ์แรงงาน ละ 1 คน
การเป็ น ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล
3. จานวนบทวิเคราะห์สถานการณ์ และสารสนเทศด้านแรงงาน
จังหวัดที่จัดส่งให้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด (สรจ.) แ ร งง า น จ า ก ดั ช นี ชี้ วั ด ภ า ว ะ ระดับจังหวัด
แรงงานจั ง หวั ด ที่ ร องรั บ การ 3. เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว
ขยายตัวของตลาดแรงงานบรรจุ ของตลาดแรงงานในเชิ ง
ในรายงานสถานการณ์ แ รงงาน พื้ น ที่ ร อ ง รั บ แ น ว เ ข ต
รายไตรมาส/รายปี รวม 5 ครั้ง/ปี
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษที่ เ ป็ น จุ ด
4. รายการข้อมูล/สถิติที่จัดเก็บ
เชื่อมต่อประชาคมอาเซียน
4.1 สถิติแรงงานนอกระบบ
4. เพื่ อ พั ฒ นาระบบการ
4.2 ข้อมูลเชิงสารวจเพื่อสนับสนุน ติ ด ตามประมวลผลการ
งานค่าจ้างจังหวัด
ปฏิบัติงานและจัดเก็บข้อมูล
4.3 ข้ อ มู ล ส ารวจอุ ป สงค์ แ ละ เชิงสถิติ ทั้งจากผลงานและ
อุปทานแรงงานจังหวัด
จากการส ารวจอย่ า งเป็ น
4 . 4 ข้ อ มู ล ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ร ะ บ บ ที่ ยั่ ง ยื น ใ น ก า ร
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ประเมินค่างาน สรจ.
(ถ้ามี)
4.5 ข้อมูล/สถิติผลการดาเนินงาน
1) โครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ
2) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3) โครงการอาสาสมัครแรงงาน
4) โครงการระบบฐานข้ อ มู ล
ปฏิบัติการแรงงานจังหวัด
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรมในระดับจังหวัด
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เป้ำหมำยของ สรจ.
1. ส านั ก แรงงานจั ง หวั ด
เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ค วาม
พร้ อ มด้ า นการวิ เ คราะห์
สถานการณ์ แ รงงานและ
พั ฒ นา ดั ชนี ชี้ วั ด ภ า ว ะ
แรงงานในระดับพื้นที่
2. สานักแรงงานจังหวัดมี
ข้ อ มู ล แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล ด้ า น
แ ร งง า นป ร ะ กอ บ กา ร
ว า ง แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
แผนงาน/โครงการและ
บริการประชาชนที่สนใจ
3. ส านั ก งานแรงงาน
จั ง ห วั ด มี ก า ร พั ฒ น า
กระบวนงานในการจัดเก็บ
ข้ อ มู ล สถิ ติ แ รงงานและ
สถิติของผลการปฏิบัติงาน
อย่ า งเป็ น ระบบต่ อ เนื่ อ ง
สะท้อนค่างานที่เพิ่มขึ้นได้
ชัดเจน
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3. รูปแบบของกำรทำงำน
ส่วนกลางโอนเงินงบประมาณให้จังหวัดๆ ละ 194,459 บาท เพื่อดาเนินการจัดทาบทวิเคราะห์การ
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด และจัดจ้างเอกชนประเภทบุคคลที่มีความรู้ ความชานาญด้าน
สถิติหรือด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้าน IT หรือด้านอื่นๆ หรือมีประสบการณ์ในงานดังกล่าวเพื่อดาเนินการวิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูล เป็นการจ้างเอกชนประเภทบุคคลจังหวัดละ 1 คนด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาก
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน
ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน กิจกรรมหลัก 1 : ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน
กิจกรรมย่อย : การจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์ และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด ระยะเวลา
โครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559- วันที่ 30 กันยายน 2560 ทั้งนี้ จะก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุ มัติเงินประจ างวดจากส านั กงบประมาณเรียบร้อยแล้ ว เพื่อจัดทารายงานสถานการณ์ แรงงานที่เพิ่มบท
วิเคราะห์จากดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานเป็นรายไตรมาส/รายปีอย่างน้อย 5 ฉบับ ภายในเวลาที่กาหนดไว้ ทาการ
ประมวลผลข้อมูลสารวจ จัดเก็บ บันทึกข้อมูล รวบรวมสถิติ /ข้อมูลแรงงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติผลการปฏิบัติงานในโครงการ/ภารกิจต่างๆ ของสานักงานแรงงานจังหวัดซึ่งครอบคลุมภารกิจและ
ตัวชี้วัดกิจกรรม ที่กาหนดข้างต้นหรือภารกิจพิเศษอื่นๆ ตามความจาเป็นเท่านั้น
4. ขั้นตอนกำรทำงำน
นิยำมรูปแบบกำรจ้ำง การจ้างเอกชนประเภทบุคคลเพื่อดาเนินงานให้กับสานักงานแรงงานจังหวัด
ในงานที่ต้องการใช้ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติ และปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสาเร็จของงานที่ว่าจ้างภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดเป็นสาคัญ และสานักงานแรงงานจังหวัดมีการตรวจตรางานและสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเมื่อ
งานผิดพลาดบกพร่องและผู้รับจ้างมีฐานะเป็นผู้รับจ้ำงทำของตำมกฎระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีค่าตอบแทนที่คานึงถึง ความรู้ ความชานาญหรือประสบการณ์การ
ทางานเพื่อทางานตามที่กาหนดไว้
4.1 การจัดจ้าง เอกชนประเภทบุคคล จานวน 1 ราย เพื่อวิเคราะห์และประมวลผล
(1) วิธีการจ้าง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
(2) ระเบียบที่ใช้ในการอ้างอิงให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว67
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เรื่อง การจ้างเอกชนดาเนินงานและด่วนที่ สุด ที่ กค 0406.4/ว337 ลงวันที่
17 กันยายน 2553
(3) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เรื่อง การกาหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการ
จัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e – bidding)
(4) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค (กวพ) 0405.2/ว316
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากาหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบี ย บส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่าด้ว ยการพัส ดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
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4.2 การจัดทารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด (ที่มีบทวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานเพิ่มเติม)
จัดทารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด รายไตรมาส / รายปี (นับตามปฏิทินเพื่อให้สอดคล้องกับ
การจัดเก็บข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน) อย่างน้อย 5 ฉบับ ซึ่ง
มีบทวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานบรรจุอยู่ด้วย คือ
o ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 (กรกฎาคม – กั น ยายน 2559) ก าหนดเผยแพร่ ภ ายในวั น ที่
15 พฤศจิกายน 2559
o ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 (ตุ ล าคม - ธั น วาคม 2559) ก าหนดเผยแพร่ ภ ายในวั น ที่
15 กุมภาพันธ์ 2560
o รายปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม 2559) กาหนดเผยแพร่ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
o ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (มกราคม – มี น าคม 2560) ก าหนดเผยแพร่ ภ ายในวั น ที่
15 พฤษภาคม 2560
o ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (เมษายน – มิ ถุ น ายน 2560) ก าหนดเผยแพร่ ภ ายในวั น ที่
15 สิงหาคม 2560
และเพื่อให้การจัดทารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอให้ดาเนินการ
ตามคู่มือการจัดทารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบ
Intranet ของกระทรวงแรงงานเลือกดาวน์โหลดข้อมูล เลือกคู่มือ (http://intranet.mol.go.th/file_download_manual)
เลือกสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เลือกคู่มือการจัดทารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 2) กันยายน 2559 ทั้งนี้หำกจังหวัดมีข้อมูลตรงตำมไตรมำสที่จะเผยแพร่ก็สำมำรถดำเนินกำรได้เลย แต่
หำกไม่มีข้อมูลตรงตำมไตรมำสและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อเป็นตัวแทนไตรมำสก็ขอให้ระบุด้วยว่ำนำข้อมูล
ช่วงเวลำใดมำจัดทำเป็นบทวิเครำะห์สถำนกำรณ์แรงงำนในหัวข้อต่ำง ๆ
4.3 การเผยแพร่สถานการณ์แรงงานจังหวัด อย่างน้อย 3 ช่องทาง เช่น Website สานักงานแรงงาน
จังหวัด Website จังหวัด พิมพ์เป็นเล่มเผยแพร่ตามองค์การแรงงานต่าง ๆ ในจังหวัด หรือสถาบันการศึกษาใน
จังหวัดหรือแจกในงานประชุมของจังหวัด เป็นต้น
4.4 การติดตามการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถานการณ์แรงงานของบุคคลทั่วไปในจังหวัด โดยให้
สานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดส่งแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด .......
(แบบฟอร์ ม ที่ 1) ให้ กั บ บุ ค คลหรื อหน่ ว ยงานที่ จั ด ส่ งรายงานสถานการณ์ แรงงานจั งหวัดเป็ นประจ าหรื อ
ประชาชนผู้ใช้ข้อมูลสถานการณ์แรงงานเพื่อให้ตอบแบบสอบถามกลับมา โดยทาการสารวจปีละ 1 ครั้ง ให้ส่ง
แบบสอบถามความคิดเห็นฯ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 โดยสารวจกับผู้ใช้รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดตาม
จานวนที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการเป็นตัวอย่างของประชากรผู้ใช้รายงานสถานการณ์แรงงาน
จังหวัด (ตามตารางของ Yamane) แล้วทาการสรุปประมวลผลการส ารวจความคิดเห็ นในระดับจังหวัดเป็น
เอกสารรายงานผลการส ารวจความคิดเห็นเพื่อจัดส่ง กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน้า 65

5. ตำรำงแผนกำรปฏิบัติงำน
แผนงบประมำณ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

ต.ค.
59

พ.ย.
59

ธ.ค.
59

ม.ค.
60

ก.พ.
60

มี.ค. เม.ย.
60 60

พ.ค.
60

มิ.ย.
60

ก.ค.
60

ส.ค.
60

ก.ย.
60

15,000

22,230

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

22,229

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

แ ผน ง า น พื้ น ฐ า นด้ าน ก า ร ส ร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และ
ระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิ จกรรมหลั ก 1 ศึ กษา วิ เคราะห์ วิ จั ย
และการเตือนภัยด้านแรงงาน
กิจกรรมย่อย การจัดทาบทวิเคราะห์การ
รายงานสถานการณ์ และดัชนีชี้วัดภาวะ
แรงงานจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)
แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
(รำยจังหวัด) (บำท)
- จัดจ้ำงเอกชนประเภทบุคคล
ดำเนินกำรวิเครำะห์และประมวลผล
(จังหวัดละ 1 คน) (บำท)
- ค่ำบริหำรสำนักงำนจังหวัด (บำท)

15,000

15,000

15,000

7,230

15,000

15,000

7,229

กิจกรรมที่ต้องดำเนินกำร (สรจ.)
1) จั ด จ้ า งเอกชนประเภทบุ ค คล
ดาเนิน การวิ เ คราะห์แ ละประมวลผล
(จังหวัดละ 1 คน) จานวน 76 จังหวัด
2) จัดทารายงานสถานการณ์แรงงาน
จังหวัดรายไตรมาสโดยมีบทวิเคราะห์
จากดั ช นี ชี้ วั ด ภาวะแรงงานเพิ่ ม เติ ม
(ตามปี ป ฏิ ทิ น ) จั ง หวั ด ละ 5 ครั้ ง /ปี
เผยแพร่และจัดส่งภายในเวลาที่กาหนด
- ไตรมาส 3/59 (ก.ค. – ก.ย. 59)
กาหนดเผยแพร่
- ไตรมาส 4/59 (ต.ค. – ธ.ค. 59)
กาหนดเผยแพร่
- รายปี 2559 (ม.ค. – ธ.ค. 59)
กาหนดเผยแพร่
- ไตรมาส 1/60 (ม.ค. – มี.ค. 60)
กาหนดเผยแพร่

*
(15 พ.ย.)

*
(15 ก.พ.)

*
(15 ก.พ.)

*
(15 พ.ค.)

*

- ไตรมาส 2/60 (เม.ย. – มิ.ย. 60)
กาหนดเผยแพร่
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15,000

ต.ค.
60

แผนงบประมำณ/ผลผลิต/
ต.ค.
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
59
3. สร.จ.ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นที่
มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงาน
จังหวัด....... (แบบฟอร์มที่ 1) ให้กับ
บุคคลหรือหน่วยงานที่จัดส่งรายงาน
สถานการณ์แรงงานจังหวัดเป็นประจา
หรือประชาชนผู้ใช้ข้อมูลสถานการณ์
แรงงานเพื่อให้ตอบแบบสอบถาม
กลับมา โดยทาการสารวจปีละ 1 ครั้ง
โดยส่งแบบสอบถามความคิดเห็นฯ ใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2559
4.จัดส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
(แบบฟอร์ม 2)
5. จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานการ
จั ด ท า บท วิ เ ค ร า ะ ห์ ก าร ร า ย ง า น
สถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
จังหวัด (แบบฟอร์ม 3)

พ.ย.
59

ธ.ค.
59

ม.ค.
60

ก.พ.
60

มี.ค. เม.ย.
60 60

พ.ค.
60

มิ.ย.
60

ก.ค.
60

ส.ค.
60

ก.ย.
60

*

*
*

*

6. ส่งสรุปผลการสารวจความคิดเห็น ที่มี ต่อ
ร า ย ง า น ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ร ง ง า น จั ง ห วั ด
ปี ง บประมาณ 2560 (แบบฟอร์ ม 5) และ
บั น ทึ ก สรุ ปผลการส ารวจฯ (แบบฟอร์ ม 6)
ผ่านเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน เลือกนักวิชาการ
แรงงาน เลือกสรุปผลการสารวจความคิดเห็นที่มี
ต่ อ รายงานสถานการณ์ แ รงงานจั ง หวั ด
ปีงบประมาณ 2560 หรือช่องทางเว็บไซต์ผ่าน
Banner ระบบเตื อ นภั ย ด้ า นแรงงานหน้ า
เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน เลือกบทวิเคราะห์
สถานการณ์แรงงาน เลือกแบบสารวจ/รายงาน
ผลการส ารวจ เลื อกแบบสรุ ปผลส ารวจความ
คิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ รายงานสถานการณ์ แ รงงาน
จังหวัด ปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งจัดส่งให้
กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน

7. จัดส่งแบบสรุปรายงานงานจัดเก็บ
ข้อมูล ภายใต้การจัดทาบทวิเคราะห์การ
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะ
แรงงานจังหวัด (แบบฟอร์มที่ 4)

6. กำรรำยงำนผล
6.1 ส่งรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดที่จัดทาให้ถึงกองเศรษฐกิจการแรงงาน อย่างช้าสุดภายใน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 20 สิงหาคม
2560
6.2 การรายงานผลการดาเนินงานการใช้จ่ายเงินและผลการจัดทารายงานสถานการณ์แรงงาน ราย
ไตรมาส 4 ฉบับ และรายปี 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ
(1) การรายงานผลการใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณ 2560 ขอให้จังหวัดทาการสารวจรายการ
ค่าใช้จ่ายและเงินที่จะเหลือจ่ายโอนกลับส่วนกลางนั้นเมื่อสิ้นสุด ไตรมาส 2 ปี 2560 (วันที่ 30 มิถุนายน 2560)
ให้ กลุ่ มงานวิ ช าการเศรษฐกิ จการแรงงานทราบภายในวั นที่ 15 กรกฎาคม 2560 ทั้ งนี้ ทุกจั งหวัดจะต้ อง
ตรวจสอบการใช้จ่ ายเงินงบประมาณที่จะเกิดขึ้นจริง ในอีก 3 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม– วันที่ 30
กันยายน 2560) หากพบมีเงินคงเหลือจะต้องดาเนินการส่งคืนเงินงบประมาณให้กลุ่ มงานคลังและพัสดุ (ฝ่าย
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ต.ค.
60

งบประมาณ) โดยมีขั้นตอนการคืนเงินที่จาเป็นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ ว่าราชการจังหวัด และมีหนังสือให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดลงนามถึงปลัดกระทรวงแรงงานอย่างเป็นทางการ โดยขอให้รายงานตามแบบฟอร์ม 2 ใน
ภาคผนวก
(2) การรายงานผลของสานักงานแรงงานจังหวัดเพิ่มเติม กิจกรรมย่อย การจัดทาบทวิเคราะห์การ
รายงานสถานการณ์ และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)
(2.1) ในปีงบประมาณ 2560 สานักงานแรงงานจังหวัดจะต้องจัดทาผลงานและจัดเก็บผลงาน
ให้เป็นระบบและมีหลักฐานอ้างอิงผลงานชัดเจน เพื่อรอการตรวจประเมินจากหน่วยประเมินผลทั้งจากภายใน
และภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้เป็นงบรายจ่ายอื่น โดยจะต้องรวบรวมหลักฐาน
ต่างๆ ที่ได้ดาเนินงานในกิจกรรมและจัดเก็บให้เป็นระบบ ดังต่อไปนี้
1. จัดเก็บหลักฐานเอกสารรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด 5 เล่มและบันทึกลงแผ่น CD ที่สานักงาน
แรงงานจังหวัด และจัดส่ง กองเศรษฐกิจการแรงงาน (ไตรมาสละ 2 เล่ม และรายปี 1 เล่ม พร้อมแผ่น CD)
ดังนี้
 ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 (กรกฎาคม – กั น ยายน 2559) ก าหนดเผยแพร่ ภ ายในวั น ที่
15 พฤศจิกายน 2559 กาหนดส่งถึงกองเศรษฐกิจการแรงงานอย่างช้าที่สุด ภายในวันที่
20 พฤศจิกายน 2559 (ดูวันประทับตราส่งที่ไปรษณีย์ไทย)
 ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 (ตุ ล าคม - ธั น วาคม 2559) ก าหนดเผยแพร่ ภ ายในวั น ที่
15 กุมภาพันธ์ 2560 กาหนดส่งถึงกองเศรษฐกิจการแรงงานอย่างช้าที่สุด ภายในวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2560 (ดูวันประทับตราส่งที่ไปรษณีย์ไทย)
 รายปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม 2559) กาหนดเผยแพร่ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
กาหนดส่ งถึงกองเศรษฐกิจการแรงงานอย่างช้าที่สุด ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
(ดูวันประทับตราส่งที่ไปรษณีย์ไทย)
 ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (มกราคม – มี น าคม 2560) ก าหนดเผยแพร่ ภ ายในวั น ที่
15 พฤษภาคม 2560 กาหนดส่งถึงกองเศรษฐกิจการแรงงานอย่างช้าที่สุด ภายในวันที่
20 พฤษภาคม 2560 (ดูวันประทับตราส่งที่ไปรษณีย์ไทย)
 ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (เมษายน – มิถุนายน 2560) กาหนดเผยแพร่ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
2560 กาหนดส่งถึงกองเศรษฐกิจการแรงงานอย่างช้าที่สุด ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560
(ดูวันประทับตราส่งทีไ่ ปรษณีย์ไทย)
หากส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด จั ด ส่ ง รายงานสถานการณ์ แ รงงานจั ง หวั ด รายไตรมาส /ปี ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ informal@mol.go.th หรือ informal@mol.mail.go.th ต้องส่งทั้งหนังสือนาส่งและไฟล์
หนังสือรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด กองเศรษฐกิจการแรงงานจึงจะประทับตรารับได้ หากขาดไฟล์ใด
ไฟล์หนึ่ง กองเศรษฐกิจการแรงงานจะไม่รับประทับตราหนังสือ
2. หลักฐานการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการของจังหวัด
3. หลักฐานการจัดเก็บข้อมูลสถิติแรงงานนอกระบบ
4. หลักฐานการจัดเก็บข้อมูลเชิงสารวจเพื่อสนั บสนุนงานค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด การสารวจอุปสงค์และ
อุปทานแรงงาน และข้อมูลการใช้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานระดับจังหวัด (ถ้ามี)
5. หลั ก ฐานการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สถิ ติ ผ ลการด าเนิ น งานโครงการจ้ า งงานเร่ ง ด่ ว น โครงการยาเสพติ ด
โครงการอาสาสมัครแรงงาน โครงการระบบฐานข้อมูลปฏิบัติการแรงงานจังหวัด และอื่นๆ ที่จังหวัดจัดเก็บ
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(2.2) การจั ดส่ งแบบรายงานผลการดาเนินงานในกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการจัดทา
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ขอให้สานักงานแรงงานจังหวัดจัดทาแบบสรุปรายงานผลการดาเนินงาน ใน
กิจกรรมเมื่อสิ้นปีงบประมาน 2560 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ตามแบบฟอร์ม 3
6.3 ส านั กงานแรงงานจั งหวัด ทาการบันทึกรายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็ นที่มีต่อรายงาน
สถานการณ์แรงงานจังหวัดในรูปแบบ Google Documents ผ่านเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน เลือกนักวิชาการ
แรงงาน เลือกสรุปผลการสารวจความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ปีงบประมาณ 2560 หรือ
เข้าผ่านช่องทางเว็บกระทรวง Banner ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน เลือกบทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน เลือก
แบบสารวจ/รายงานผลการสารวจ เลือกแบบสรุปผลสารวจความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด
ปีงบประมาณ 2560 และให้จัดส่งรายงานสรุปผลการสารวจความคิดเห็นที่มีต่ อ “รายงานสถานการณ์แรงงาน
จังหวัด..........” ให้กองเศรษฐกิจการแรงงาน อย่างเป็นทางการ อย่างช้าสุดภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 ตาม
แบบฟอร์ม 4 และแบบฟอร์ม 5 (Google Document)
7. พื้นที่ดำเนินกำร : สำนักงำนแรงงำนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
8. หน่วยงำนรับผิดชอบ : กองเศรษฐกิจกำรแรงงำน
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กำรจัดทำควำมเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่ำจ้ำงของจังหวัด
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำจังหวัด
1. วัตถุประสงค์
สานักงานแรงงานจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
1.1 ติดตามสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงงานของจังหวัด
1.2 แจ้งการใช้บังคับประกาศคณะกรรมการค่าจ้างในเรื่องต่าง ๆ
1.3 พิจารณาผลการสารวจข้อมูลที่ดาเนินการโดยจังหวัดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดอัตราค่าจ้าง
1.4 พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า, การกาหนดค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ,
การใช้บังคับมาตรการด้านค่าจ้าง และอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
2. เป้ำหมำยของงำน
ในการดาเนินงานของสานั กงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดที่จะใช้ในการ
ติดตามผลภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2560
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก : จัดทาข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ และติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมรอง : จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กิจกรรมย่อย : การจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด ดังนี้
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมำณ :
จานวนยุทธศาสตร์ แผน และ
ข้อเสนอ 30 เรื่อง

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เป้ำหมำยของกิจกรรม

เชิงประมำณ :
เชิงประมำณ :
จานวนครั้งของการจัด
228 ครั้ง (76 จังหวัด)
ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่า
จังหวัดทุกจังหวัด

เป้ำหมำยของ สรจ.
เชิงประมำณ :
ประชุมจังหวัดละ 3 ครั้ง
ไตรมาส 2, 3 และ 4

เชิงคุณภำพ :
ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน
ข้อเสนอ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากผู้บริหาร (ร้อยละ 85)

3. รูปแบบของกำรทำงำน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดในไตรมาส 2 , 3
และ 4 รวม 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560) โดยมีแนววาระการประชุม
(1) ติดตามและพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การครองชีพ แรงงาน สังคม และผลกระทบ
ของจังหวัดในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี 2559
(2) รับทราบแผนการดาเนินการและความคืบหน้าของการสารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของ
แรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ (แรงงานทั่วไปแรกเข้าทางาน) ในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด (รายละเอียดตามกิจกรรม 3)
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(3) รับทราบแผนการดาเนินการและความคืบหน้าของการสารวจข้อมูลค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือในตลาดแรงงานของจังหวัด 4 กลุ่มอุตสาหกรรม (รายละเอียดตามกิจกรรม 5)
(4) รับทราบแผนการดาเนินการสรรหาคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
(5) รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า
(6) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า, การกาหนดค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือ, การพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของจังหวัด หรือเรื่องอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560) โดยมีแนววาระการประชุม
(1) พิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริง ที่ได้จากการประชุม ครั้งที่ 1 ข้อ (1) ทั้งหมด รวมทั้งผลการ
สารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ (แรงงานทั่วไปแรกเข้าทางาน) ในภาคอุตสาหกรรม
(2) รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการค่าจ้างและคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
(3) พิจารณาผลการสารวจข้อมูล การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในตลาดแรงงานของ
จังหวัด 4 กลุ่มอุตสาหกรรม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการค่าจ้าง
(4) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของจังหวัด หรือเรื่อง
อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
(5) พิจารณากาหนดกรอบข้อมูลของจังหวัดที่จะใช้ในการพิจารณาเสนอแนะอัตราค่าจ้างขั้น
ต่าของจังหวัดต่อคณะกรรมการค่าจ้าง
ครั้งที่ 3 ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560) โดยมีแนววาระการประชุม
(1) ติดตามสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงงานของจังหวัด
(2) พิจารณาและลงมติเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่าของจังหวัดต่อคณะกรรมการค่าจ้าง
(3) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของจังหวัด หรืออื่นๆ
ตามที่เห็นสมควร
หมำยเหตุ แนววำระกำรประชุมในแต่ละไตรมำสอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมมติคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง หรือ
ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรฯ จังหวัดพิจำรณำเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงบำงวำระกำรประชุม
โดยไม่กระทบต่อแผนกำรดำเนินงำนสำคัญตำมมติคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง
4. ขั้นตอนกำรทำงำน
4.1 จัดทาระเบียบวาระการประชุมตามแผนงานแต่ละไตรมาส (รายละเอียดตามข้อ 3. รูปแบบของการ
ทางาน) และตามที่คณะกรรมการค่าจ้างมอบหมายซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
4.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดในไตรมาสที่ 2, 3 และ 4 (ตามระเบียบ
คณะกรรมการค่าจ้างว่าด้วยองค์ประชุมและวิธีการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่า
จังหวัด พ.ศ. 2553)
4.3 หลังจากประชุมคณะอนุกรรมการฯ เสร็จเรียบร้อยในแต่ละครั้งแล้ว ให้จัดทาสรุปผลการประชุม
รายงานการประชุม และรายงานการใช้จ่ายเงินให้สานักงานคณะกรรมการค่าจ้างภายในสองสัปดาห์
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5. ตำรำงแผนปฏิบัติงำน
กิจกรรม
จัดประชุมคณะ
อนุกรรมการพิจารณา
อัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
จานวน 3 ครั้ง

ต.ค.
59

พ.ย.
59

ธ.ค.
59

ม.ค.
60

ก.พ.
60

มี.ค.
60

เม.ย.
60

พ.ค.
60

มิ.ย.
60

1

ก.ค.
60

ส.ค.
60

1

6. กำรรำยงำนผล
เมื่อจัดประชุมเสร็จในแต่ละครั้ง ให้รายงานผลการดาเนินงาน ภายในสองสัปดาห์ ดังนี้
(1) แบบสรุปผลการประชุม (ตามแบบข้อ 9.1)
(2) รายงานการประชุม
(3) รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแบบฟอร์มรายงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2560
(ตามแบบข้อ 9.2) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่รายงานตามแบบฟอร์มดังกล่าว ขอให้ตรงกับการบันทึกข้อมูล
ในระบบ GFMIS และเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามผลผลิต กิจกรรมที่แจ้งไว้
7. พื้นที่ดำเนินกำร
76 จังหวัด
8. หน่วยงำนรับผิดชอบ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง โทรศัพท์ 02 643 4377 หรือ 02 232 1139
หรือ 02 232 1145 โทรสาร 02 232 1138 E-Mail : minimumwage588@gmail.com
9. เอกสำรแนบ ได้แก่
9.1 แบบสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
9.2 แบบฟอร์มรายงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2560
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ก.ย.
60

1

กิจกรรมที่ 2 กำรสรรหำอนุกรรมกำรพิจำรณำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำจังหวัด
1. วัตถุประสงค์
เพื่ อด าเนิ น การสรรหาผู้ แทนฝ่ ายนายจ้ าง ผู้ แทนฝ่ ายลู กจ้ าง และเสนอรายชื่ อผู้ แทนภาครั ฐ ต่ อ
คณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 20 (ชุดใหม่) แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด ตามระเบียบ
คณะกรรมการค่าจ้างว่าด้วยการได้มาและการพ้นจากตาแหน่งของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจ้างขั้นต่า
จังหวัด พ.ศ. 2552
2. เป้ำหมำยของงำน
ในการดาเนิ นงานของส านักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัว ชี้วัด และเกณฑ์การวัดที่จะใช้ในการ
ติดตามผลภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2560
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก : จัดทาข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ และติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อย : ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด ดังนี้
ตัวชี้วัดผลผลิต
ตัวชี้วัดกิจกรรม
เป้ำหมำยของกิจกรรม
เป้ำหมำยของ สรจ.
เชิงปริมำณ :
จานวนยุทธศาสตร์ แผน และ
ข้อเสนอ 30 เรื่อง
เชิงคุณภำพ :
ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน
ข้อเสนอ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากผู้บริหาร (ร้อยละ 85)

เชิงประมำณ :
จานวนเรื่อง

เชิงประมำณ :
จานวน 76 เรื่อง

เชิงประมำณ :
จังหวัดละ 1 เรื่อง
(ประชุมคณะอนุกรรมการ
สรรหาฯ 2 ครั้ง)
เชิงคุณภำพ :
เชิงคุณภำพ :
เชิงคุณภำพ :
คณะกรรมการค่าจ้าง
แต่ละจังหวัดดาเนินการ
ทุกจังหวัดเสนอรายชื่อ
แต่งตั้งเป็น
คัดเลือกอนุกรรมการ
อนุกรรมการฝ่ายนายจ้าง
คณะอนุกรรมการพิจารณา และฝ่ายลูกจ้าง เสนอต่อ
ฝ่ายรัฐบาล และประชุมเพื่อ
อัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด คณะกรรมการค่าจ้างเพื่อ
สรรหาอนุกรรมการฝ่าย
แต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ นายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง
พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่่า
จังหวัด

3. รูปแบบของกำรทำงำน
ทุกจังหวัดดาเนินการสรรหาอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่
20 (ชุดใหม่) ตามระเบียบคณะกรรมการค่าจ้างว่าด้วยการได้มาและการพ้นจากตาแหน่งของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราค่ าจ้างขั้นต่าจังหวัด พ.ศ. 2552 ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 – เมษายน 2560 ตามแผนการ
ดาเนินการสรรหาคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20
ทั้งนี้ กองเศรษฐกิจ การแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง อยู่ระหว่างการปรับปรุงระเบียบ
คณะกรรมการค่าจ้างว่าด้วยการได้มาและการพ้นจากตาแหน่งของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้น
ต่าจังหวัดในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ าก่อนการสรรหา
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
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4. ขั้นตอนกำรทำงำน
4.1 เมื่อคณะกรรมการค่าจ้างกาหนดให้มีการสรรหาอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดทั่ว
ประเทศ ส านั กงานปลั ดกระทรวงแรงงานจะมีห นังสื อถึ งจังหวัดเพื่ อแจ้งให้ ส านั กงานแรงงานจังหวัดและ
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการค่าจ้างว่าด้วยการได้มา
และการพ้นจากตาแหน่งของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจ้างขั้นต่าจังหวัด พ.ศ. 2552 และคู่มือการ
ดาเนินการสรรหาคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20
ทั้ง นี้ ค่ า ใช้ จ่ ายในการดาเนิ น การให้ ส านั กงานสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานจัง หวัด เบิก จ่ ายเงิ น
งบประมาณสานักงานแรงงานจังหวัด ซึ่งสานักงานคณะกรรมการค่าจ้างได้จัดสรรให้แล้ว
4.2 สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กองเศรษฐกิจการแรงงาน ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร และเสนอ
ให้คณะกรรมการค่าจ้างให้ความเห็นชอบ และจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่า
เสนอประธานกรรมการ (ปลัดกระทรวงแรงงาน) ลงนามแต่งตั้ง และมีหนังสือพร้อมสาเนาแจ้งจังหวัดต่อไป
5. ตำรำงแผนปฏิบัติงำน
แผนงำน/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
สรรหาอนุกรรมการพิจารณาอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด

ต.ค.
59

พ.ย.
59

ธ.ค.
59

ม.ค.
60

ก.พ.
60

มี.ค.
60

เม.ย.
60

พ.ค.
60

มิ.ย.
60

ก.ค.
60

ส.ค.
60

2

6. กำรรำยงำนผล
เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ (เมษายน 2560) ให้รายงานผลการใช้จ่ายเงินภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ตามแบบฟอร์มรายงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2560 (ตามแบบข้อ 9.1) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่
รายงานตามแบบฟอร์มดังกล่าว ขอให้ตรงกับการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS และเบิกจ่ายให้ถูกต้องตาม
ผลผลิต กิจกรรมที่แจ้งไว้
7. พื้นที่ดำเนินกำร
76 จังหวัด
8. หน่วยงำนรับผิดชอบ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง โทรศัพท์ 02 643 4377 หรือ 02 232 1139
หรือ 02 232 1145 โทรสาร 02 232 1138 E-Mail : minimumwage588@gmail.com
9. เอกสำรแนบ
9.1 แบบฟอร์มรายงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2560
หมำยเหตุ
1. ส าหรั บ แผนการด าเนิ น การสรรหาคณะอนุ ก รรการพิ จ ารณาอั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต่ าจั ง หวั ด ใน
คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 และแผนผังขั้นตอนการดาเนินการสรรหาคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่าจังหวัดในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
2. การประชุมสรรหาคณะอนุ กรรมการได้รับงบจัดสรร ปี 2559 จึงได้มีการกันเงินไว้แต่ไม่ได้มีการ
ดาเนินการเนื่องจากต้องดาเนินการภายหลังแต่งตั้งคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 เนื่องจากปี 2560 ไม่ได้รับ
การจัดสรรเงินงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน้า 74

ก.ย.
60

กิจกรรมที่ 3 กำรสำรวจค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นของแรงงำนเพื่อพัฒนำฝีมือ (แรงงำนทั่วไปแรกเข้ำทำงำน)
ในภำคอุตสำหกรรม
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้ข้อมูลและรายงานผลการสารวจรายได้และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือใน
ภาคอุตสาหกรรมปี 2560 นาเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้างเพื่อใช้ในการศึกษาและพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่า
ตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 มาตรา 87
2. เป้ำหมำยของงำน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดที่จะใช้ในการ
ติดตามผลภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2560
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก : จัดทาข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ และติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมรอง : จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กิจกรรมย่อย : การจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด ดังนี้
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมำณ :
จานวนยุทธศาสตร์ แผน
และข้อเสนอ 30 เรื่อง
เชิงคุณภำพ :
ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน
ข้อเสนอ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากผู้บริหาร (ร้อยละ 85)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
เชิงประมำณ :
จานวนการสารวจค่าใช้จ่ายที่
จาเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนา
ฝีมือ (แรงงานทั่วไปแรกเข้า
ทางาน) ในภาคอุตสาหกรรม
จานวน 76 ครั้ง

เป้ำหมำยของกิจกรรม
เป้ำหมำยของ สรจ.
ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของ
ร้อยละของผลการ
แรงงานไร้ฝีมือ (แรงงานเพื่อพัฒนา
สารวจฯเทียบกับ
ฝีมือ) ในแต่ละจังหวัด โดยแยกตาม
จานวนเป้าหมาย
พื้นที่ ได้แก่
จานวน 76 ครั้ง
1. ค่าจ้างของแรงงานไร้ฝีมือต่อวัน
2 รายได้อื่นๆนอกเหนือค่าจ้างต่อวัน
3. ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
4. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการครอง
ชีพตามอัตภาพ
5. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการครอง
ชีพตามคุณภาพ

3. รูปแบบของกำรทำงำน
ทุกจังหวัดดาเนินการจ้างสารวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาไม่
เกินชั้น ม.6 ทั้งที่เพิ่งจบการศึกษา หรือจบมาหลายปีแล้ว แต่ไม่เคยทางาน หรือทางานมาแล้วระยะหนึ่งแต่มี
อายุการทางานไม่เกิน 1 ปี และเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ตามจานวนที่สานักงานคณะกรรมการค่าจ้างกาหนด
4. ขั้นตอนกำรทำงำน
4.1 สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กองเศรษฐกิจการแรงงาน จัดส่งแบบสอบถามและแจ้งจานวน
ตัวอย่างสารวจให้กับสานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด
4.2 สานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดขออนุมัติดาเนินการสารวจฯ
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4.3 สานักงานแรงงานจังหวัดสารวจข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2560 เพื่อให้ทุกจังหวัด
ได้ข้อมูล ค่าใช้จ่ ายที่จาเป็ น ของแรงงานในช่วงเวลาเดียว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประมวลผลของมูล ใน
ภาพรวมของประเทศ
4.4 บันทึกข้อมูลการสารวจฯ ลงระบบ LaborQ1.net และออกรายงาน เดือนพฤษภาคม 2560
4.5 นาเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดในการประชุมเดือนมิถุนายน
2560 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่าของจังหวัด
5. ตำรำงแผนปฏิบัติงำน
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

1. ขออนุมัติโครงการและวางแผนการสารวจ
2. ดาเนินการสารวจ
3. บันทึกข้อมูลการสารวจฯ ในระบบ
LaborQ1.net และออกรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
4. นาเสนอผลการสารวจและรายงานการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่าจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
เสนออัตราค่าจ้างขัน้ ต่าของจังหวัด

1

6. กำรรำยงำนผล
6.1 การรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อสานักงานแรงงานจังหวัดดาเนินการสารวจและบันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว (พฤษภาคม 2560) ขอให้รายงานผลการดาเนินงานให้ทราบภายในเดือนมิถุนายน 2560 โดยไม่
ต้องส่งรูปเล่มรายงาน
6.2 การรายงานผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อสานักงานแรงงานจังหวัดดาเนินการสารวจและบันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว (พฤษภาคม 2560) ขอให้รายงานผลการใช้จ่ายเงินภายในเดือน มิถุนายน 2560 ตามแบบฟอร์ม
รายงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2560 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่รายงานตามแบบฟอร์มดังกล่าว
ขอให้ตรงกับการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS และเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามผลผลิต กิจกรรมที่แจ้งไว้
7. พื้นที่ดำเนินกำร
76 จังหวัด
8. หน่วยงำนรับผิดชอบ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง โทรศัพท์ 02 643 4377 หรือ 02 232
1216 โทรสาร 0 2232 1138 E-mail : minimumwage588@gmail.com
9. เอกสำรแนบ
9.1 แบบฟอร์มรายงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2560
9.2 แบบสารวจฯ และคาชี้แจงเกี่ยวกับการสารวจจะส่งไปพร้อมหนังสือแจ้งให้ดาเนินการ
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กิจกรรมที่ 4 กำรสำรวจและวิเครำะห์ข้อมูลกำรจ่ำยค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือในตลำดแรงงำนของจังหวัด
4 กลุ่มอุตสำหกรรม (จะดำเนินกำรในบำงจังหวัดที่มีกลุ่มเป้ำหมำย)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในแต่ละอาชีพตามมาตรฐานฝีมือที่คณะกรรมการ
ค่าจ้างกาหนดให้ดาเนินการจัดทาอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ปี 2560 ของแต่ละจังหวัด
2. เป้ำหมำยของงำน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดที่จะใช้ในการ
ติดตามผลภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2560
ในแผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก : จัดทาข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ และติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมำณ :
จานวนยุทธศาสตร์ แผน และ
ข้อเสนอ 30 เรื่อง

ตัวชี้วัดกิจกรรม
เชิงประมำณ :
จานวนการสารวจ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ
แต่ละสาขาอาชีพตาม
คณะกรรมการค่าจ้าง
กาหนด

เชิงคุณภำพ :
ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน
ข้อเสนอ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากผู้บริหาร (ร้อยละ 85)

จานวน 50 ครั้ง
(เฉพาะจังหวัดทีม่ ี
กลุ่มเป้าหมาย)

เป้ำหมำยของกิจกรรม
เป้ำหมำยของ สรจ.
ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
จะดาเนินการในบางจังหวัด
อัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ
ที่มีกลุ่มเป้าหมายและจะแจ้ง
แต่ละสาขาอาชีพตาม
ให้ทราบ
คณะกรรมการค่าจ้างกาหนด
จานวน 50 จังหวัด

3. รูปแบบของกำรทำงำน
จังหวัดกลุ่มเป้าหมายดาเนินการศึกษาข้อมูลกลุ่มตัวอย่างและสารวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
– เมษายน 2560
4. ขั้นตอนกำรทำงำน
เมื่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้พิจารณาสาขาอาชีพที่มีความพร้อมในการกาหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือ ปี 2560 ส่งให้สานักงานคณะกรรมการค่าจ้างแล้ว มีขั้นตอนการทางานที่เชื่อมโยงกันทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ดังนี้
ส่วนกลำง
4.1 สานักงานคณะกรรมการค่าจ้างจัดประชุมคณะกรรมการค่าจ้างเพื่อพิจารณาคัดเลือกและมีมติให้ความ
เห็นชอบกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะดาเนินการกาหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือตามกลุ่มอุตสาหกรรม พร้อมกาหนดแผนการดาเนินงาน
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4.2 คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือพิจารณาจัดทาแผนและแบบสารวจค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือตามกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดแรงงาน
4.3 ส านั กงานคณะกรรมการค่าจ้างแจ้ง ส านักงานแรงงานจังหวัด (เฉพาะจังหวัดกลุ่ มเป้าหมายที่จะ
ดาเนินการสารวจ) ให้ดาเนินการสารวจข้อมูลค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพที่กาหนด
ส่วนภูมิภำค
4.4 สานักงานแรงงานจั งหวัด (เฉพาะจังหวัดกลุ่ มเป้าหมายที่จะดาเนินการสารวจ) ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ได้รายชื่อและที่อยู่ของสถานประกอบกิจการตามประเภทกิจการที่มีช่างฝีมือ
กลุ่มเป้าหมาย
4.5 สานักงานแรงงานจังหวัดดาเนินการสารวจข้อมูล และจัดส่งข้อมูลให้สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
5. ตำรำงแผนปฏิบัติงำน (อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง)
แผนงบประมำณ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
1. สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
กองเศรษฐกิจการแรงงาน แจ้งเรื่อง
แบบสอบถาม และแบบการรายงาน
พร้อมโอนเงินค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ ให้กับสานักงานแรงงาน
จังหวัด 50 จังหวัด
2. สานักงานแรงงานจังหวัดทุก
จังหวัดประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ได้รายชื่อ
และที่อยู่ของสถานประกอบกิจการ
ตามประเภทกิจการที่มีช่างฝีมือ
กลุ่มเป้าหมาย
3. สานักงานแรงงานจังหวัด
ดาเนินการสารวจข้อมูลตามจานวน
กลุ่มตัวอย่าง ส่งแบบสารวจฉบับ
จริงให้สานักงานคณะกรรมการ
ค่าจ้าง และถ่ายสาเนาแบบสารวจ
ไว้บันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลในระดับจังหวัด

ต.ค.
59

พ.ย.
59

ธ.ค.
59

ม.ค.
60

ก.พ.
60

มี.ค.
60

เม.ย.
60

พ.ค.
60

มิ.ย.
60

ก.ค.
60

ส.ค.
60

6. กำรรำยงำนผล
6.1 มี ห นั ง สื อ แจ้ ง รายงานผลการด าเนิ น งานและส่ ง แบบส ารวจให้ ก องเศรษฐกิ จ การแรงงาน
สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
6.2 การรายงานผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อสานักงานแรงงานจังหวัดดาเนินการสารวจเสร็จในเดือน
เมษายน 2560 และประมวลผลข้อมูลและจัดทาสรุปรายงานการสารวจฯ เรียบร้อยแล้ว ขอให้รายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินภายในเดือนพฤษภาคม 2560 ตามแบบฟอร์มรายงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี
2560 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่รายงานตามแบบฟอร์มดังกล่าว ขอให้ตรงกับการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS และ
เบิกจ่ายให้ถูกต้องตามผลผลิต กิจกรรมที่แจ้งไว้
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ก.ย.
60

7. พื้นที่ดำเนินกำร
50 จังหวัดเป้าหมาย (สานักงานคณะกรรมการค่าจ้างจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบต่อไป)
8. หน่วยงำนรับผิดชอบ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง โทรศัพท์ 02 643 4377 หรือ 02 232
1139 หรือ 02 232 1145 โทรสาร 02 232 1138 E-Mail : minimumwage588@gmail.com
9. เอกสำรแนบ ได้แก่
9.1 แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2560
9.2 แบบสอบถามการสารวจฯ จะส่งไปพร้อมหนังสือแจ้งให้ดาเนินการ
หมำยเหตุ : กิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น สำนักงำนคณะกรรมกำรค่ำจ้ำงจะแจ้งให้สำนักงำนจังหวัด
ดำเนินกำรสำรวจต่อเมื่อกรมพัฒนำฝีมือแรงงำนแจ้งสำขำอำชีพที่มีควำมพร้อมในกำรกำหนดอัตรำค่ำจ้ำง
ตำมมำตรฐำนฝีมือ และคณะกรรมกำรค่ำจ้ำงมีมติเห็นชอบแล้ว
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กิจกรรมที่ 5 สำรวจ วิเครำะห์ และติดตำมผลกระทบภำยหลังกำรกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ
20 สำขำอำชีพ (จะดำเนินกำรในบำงจังหวัดที่มีกลุ่มเป้ำหมำย)
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อติดตามและประเมิ นผลการปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อั ตราค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือใน 20 สาขาอาชีพ จากผู้ประกอบการและลูกจ้าง
1.2 เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและลูกจ้างต่อการกาหนดอัตราค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือ 20 สาขาอาชีพ
2. เป้ำหมำยของงำน
ในการดาเนิ นงานของส านักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัว ชี้วัด และเกณฑ์การวัดที่จะใช้ในการ
ติดตามผลภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2560
ในแผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก : จัดทาข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ และติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมำณ :
จานวนยุทธศาสตร์ แผน และ
ข้อเสนอ 30 เรื่อง

ตัวชี้วัดกิจกรรม
เชิงประมำณ :
จานวนการสารวจติดตาม
ผลกระทบจากการกาหนด
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือ 20 สาขาอาชีพ
จานวน 20 จังหวัด

เป้ำหมำยของกิจกรรม
จัดเก็บข้อมูลผลกระทบจาก
การกาหนดอัตราค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือ 20 สาขา
อาชีพ จานวน 20 จังหวัด

เป้ำหมำยของ สรจ.
จะดาเนินการในบางจังหวัด
ที่มีกลุ่มเป้าหมายและจะแจ้ง
ให้ทราบ

เชิงคุณภำพ :
ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน
ข้อเสนอ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากผู้บริหาร (ร้อยละ 85)

3. รูปแบบของกำรทำงำน
จังหวัดกลุ่ มเป้าหมายดาเนิ นการศึกษาข้อมูล กลุ่ มตัวอย่างส ารวจเพื่อจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และ
รายงานผลการสารวจในช่วงเดือนธันวาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560
4. ขั้นตอนกำรทำงำน
4.1 สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กองเศรษฐกิจการแรงงาน ประสานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขอ
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติใน 20 สาขาอาชีพ
4.2 สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กองเศรษฐกิจการแรงงาน จัดส่งแบบสอบถามตามชื่อ-ที่อยู่ของผู้ที่ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝี มือใน 20 สาขาอาชีพ พร้ อมทั้งแจ้ง จานวนตัว อย่า งในการส ารวจ และแบบฟอร์ ม
การรายงานให้กับสานักงานแรงงานจังหวัด
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4.3 สานั กงานแรงงานจังหวัด (เฉพาะจังหวัดกลุ่มเป้าหมายที่จะดาเนินการส ารวจ) ประสานงานกับ
หน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/สานักงานประกันสังคมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อและที่อยู่ของ
สถานประกอบกิ จ การ ผู้ ผ่ า นการทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ ใ น 20 สาขาอาชี พ ซึ่ ง เป็ น
กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มสาขาอาชีพ ได้แก่
(1) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(1.1) พนักงานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง
(1.2) พนักงานประกอบมอเตอร์สาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
(1.3) ช่างเทคนิคบารุงรักษาเครื่องจักรกลสาหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(1.4) ช่างเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย
(2) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์
(2.1) ช่างกลึงสาหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(2.2) ช่างเชื่อมมิก-แม็กสาหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(2.3) ช่างเทคนิคบารุงรักษาเครื่องจักรกลสาหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(2.4) ช่างเทคนิคเครื่องกลึงอัตโนมัติสาหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(3) อุตสาหกรรมยานยนต์
(3.1) ช่างเทคนิคพ่นสีตัวถังสาหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์
(3.2) ช่างเทคนิคพ่นซีลเลอร์ตัวถังสาหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์
(3.3) พนักงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ (ขั้นสุดท้าย)
(3.4) ช่างเทคนิคเชื่อมสปอตตัวถังสาหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์
(4) อุตสาหกรรมอัญมณี
(4.1) ช่างเจียระไนพลอย
(4.2) ช่างหล่อเครื่องประดับ
(4.3) ช่างตกแต่งเครื่องประดับ
(4.4) ช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ
(5) อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
(5.1) นักบริหารการขนส่งสินค้า
(5.2) ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน
(5.3) ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง
(5.4) ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า
4.4 สานักงานแรงงานจังหวัด (เฉพาะจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย) ดาเนินการสารวจข้อมูลตามจานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง
4.5 ประมวลผลข้อมูลและสรุปรายงานการสารวจฯ ให้สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
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5. ตำรำงแผนปฏิบัติงำน
แผนงบประมำณ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
1. สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
กองเศรษฐกิจการแรงงาน แจ้งเรื่อง
แบบสอบถาม และแบบการรายงาน
พร้อมโอนเงินค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ ให้กับสานักงานแรงงาน
จังหวัด 20 จังหวัด
2. สานักงานแรงงานจังหวัด
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ เพื่อให้ได้รายชื่อและที่อยู่
ของสถานประกอบกิจการ ผู้เข้ารับ
การทดสอบ และผูผ้ ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติใน 20
สาขาอาชีพ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
3. สานักงานแรงงานจังหวัด
ดาเนินการสารวจข้อมูลตามจานวน
กลุ่มตัวอย่าง
4. ประมวลผลข้อมูลและสรุป
รายงานการสารวจฯ ให้สานักงาน
คณะกรรมการค่าจ้าง

ต.ค.
59

พ.ย.
59

ธ.ค.
59

ม.ค.
60

ก.พ.
60

มี.ค.
60

เม.ย.
60

พ.ค.
60

มิ.ย.
60

ก.ค.
60

ส.ค.
60

ก.ย.
60

6. กำรรำยงำนผล
6.1 รายงานผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์มและจัดทารูปเล่มตามหัวข้อที่กาหนด
6.2 การรายงานผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อสานักงานแรงงานจังหวัดดาเนินการสารวจ ประมวลผลข้อมูล
และสรุปรายงานการสารวจฯ เรียบร้อยแล้ว (กุมภาพันธ์ 2560) ขอให้รายงานผลการใช้จ่ายเงินภายในเดือน
มีนาคม 2560 ตามแบบฟอร์มรายงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2560 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่
รายงานตามแบบฟอร์มดังกล่าว ขอให้ตรงกับการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS และเบิกจ่ายให้ถูกต้องตาม
ผลผลิต กิจกรรมที่แจ้งไว้
7. พื้นที่ดำเนินกำร
20 จังหวัดเป้าหมาย (สานักงานคณะกรรมการค่าจ้างจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบต่อไป)
8. หน่วยงำนรับผิดชอบ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง โทรศัพท์ 02 643 4377 หรือ 02 232 1139
หรือ 02 232 1145 โทรสาร 02 232 1138 E-Mail : minimumwage588@gmail.com
9. เอกสำรแนบ ได้แก่
9.1 แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2560
9.2 แบบสอบถามการสารวจฯ และแบบฟอร์มรายงานและหัวข้อการทารูปเล่ม จะส่งไปพร้อมหนังสือ
แจ้งให้ดาเนินการ
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โครงกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนแรงงำนระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564
(อยู่ในระหว่างการขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิม
"โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2561-2565")

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ จั งหวัดมีแผนยุ ทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง
แรงงาน ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดรวมทั้งเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของจังหวัด
1.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนงาน/โครงการ และการของบประมาณของแต่ละจังหวัด
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้ำหมำยของงำน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตามผล
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงำน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โครงกำร/ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก : จัดทาข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ
และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดผลผลิต
จานวนยุทธศาสตร์
แผน ข้อเสนอ

ตัวชี้วัดโครงกำร
เชิงปริมาณ
จานวนแผนยุทธศาสตร์ด้าน
แรงงานระดับจังหวัด
เชิงคุณภาพ
ระดับความสาเร็จของการ
ทบทวนและจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับ
จังหวัด ตามระดับความสาเร็จ
ของการจัดทาแผนฯ แบ่งเป็น
5 ระดับ (ตามรายละเอียด
คาอธิบายตัวชี้วัด)

เป้ำหมำยของกิจกรรม
เป้ำหมำยของ สรจ.
จังหวัดละ 1 แผน
- สานักงานแรงงานจังหวัดเป็น
รวม 76 แผน
หน่วยงานหลักในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับ
จังหวัด พ.ศ. 2562-2564
เป้าหมายจังหวัดละ 1 แผน
ระดับคะแนนที่ 5

- สานักงานแรงงานจังหวัด
สามารถจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ด้านแรงงานระดับจังหวัดและ
ผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดก่อนนาแผนงาน/
โครงการที่บรรจุในแผนฯ ไปเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คาอธิบายตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด
โดยพิจารณาจากความสาเร็จของการดาเนินงานเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นระดับขั้นความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
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ระดับคะแนน

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

1

สานักงานจังหวัดจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)

2

ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด จั ด ประชุ ม คณะท างานระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ ทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์
ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2560-2564 และจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด
พ.ศ. 2562-2564

3

สานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับ
จังหวัด พ.ศ. 2562-2564 โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน NGO
และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดในส่วนภูมิภาครวมถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนาผล
ที่ได้มาปรับปรุงให้เป็นแผนฉบับสมบูรณ์

4

ปรั บ ปรุ ง แผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นแรงงานระดั บ จั ง หวั ด พ.ศ. 2562-2564 ให้ มี ค วามสมบู ร ณ์
โดยมีแผนงาน/โครงการบรรจุในแผน และนาเสนอผู้ ว่าราชการจังหวัดให้ความชอบ และส่งแผน
ยุท ธศาสตร์ ด้า นแรงงานระดับ จังหวั ด พ.ศ. 2562-2564 ที่ผ่ านการเห็น ชอบแล้ วให้ก ระทรวง
แรงงานภายในระยะเวลาที่กาหนด (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)

5

ส่งหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการนาแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
จังหวัด พ.ศ. 2562-2564 ไปเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

เงื่อนไข : 1. การรายงานผลการดาเนินงานในขั้นตอนการดาเนินงานในระดับที่ 5 จะต้องผ่านขั้นตอน
การดาเนินงานในระดับคะแนนที่ 1 - 4 แล้ว
2. เกณฑ์การให้คะแนนในขั้นตอนที่ 4 พิจารณาดังนี้
2.1 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ เสร็จตรงตามเวลาที่ได้กาหนดไว้ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
แสดงว่ามีความสาเร็จในการดาเนินการ 100 คะแนนเต็ม
2.2 กรณีจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้แล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดจะถูกหักลบคะแนนตาม
จานวนวันที่ล่าช้าวันละ 1 คะแนน
3. รูปแบบของกำรทำงำน
3.1 ส่วนกลางโอนเงินงบประมาณประจาปี 2560 จากงบรายจ่ายอื่น แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิต ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการ
แรงงาน กิจกรรม จัดทาข้อเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงานทั้งในและต่างประเทศและติดตาม
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน ให้ จั ง หวั ด เพื่ อ ทบทวนและจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นแรงงานระดั บ จั ง หวั ด
พ.ศ. 2562-2564 (หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ตามเอกสารแนบ)
3.2 สานักงานแรงงานจังหวัดมีการรายงานผลการดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
ระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-2564 ตามแบบรายงานสรุปผลการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด
พ.ศ. 2562 – 2564 ให้กระทรวงแรงงานทราบภายในระยะเวลาที่กาหนด (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)
3.3 ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การทบทวนและจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ
ตามที่ได้จัดสรรงบประมาณภายในระยะที่กาหนด หากไม่สามารถดาเนินการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ด้ า นแรงงานฯ ดั ง กล่ า ว จะมี ผ ลต่ อ การจั ด สรรงบประมาณในปี ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ หากมี ง บประมาณคงเหลื อ
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหมวดเงินงบประมาณได้ เนื่องจากเป็นงบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ )
ขอให้สานักงานแรงงานจังหวัดเร่ง ดาเนินการส่งคืน งบประมาณดังกล่าวให้กองบริหารการคลั งภายในวันที่
30 มีนาคม 2560 และรายงานผลการใช้จ่ายเงินและผลการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนด
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4. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนทบทวนและจัดทำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนแรงงำนระดับจังหวัด
1. สานักงานแรงงานจังหวัดทบทวนหรือแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับ
จังหวัด พ.ศ. 2562-2564 ควรมีองค์ประกอบ ประกอบด้วย ผู้แทนคณะทางานภาครัฐ ได้แก่ อุตสาหกรรม
จังหวัด พาณิชย์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย
จังหวัด สาธารณสุ ขจั งหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษามัธยมศึกษา
ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนประจาจังหวัด ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึกษา/
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง/วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค /วิ ท ยาลั ย การอาชี พ และผู้ แ ทนภาคเอกชนประจ าจั ง หวั ด ได้ แ ก่
หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น
2. ส านักงานแรงงานจังหวัด จั ดประชุมร่ว มกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อม
(SWOT)
3. สานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ด้ านแรงงานระดับ
จังหวัด พ.ศ. 2562-2564 โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน NGO และผู้แทน
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ในส่ ว นภู มิ ภ าครวมถึ ง ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เพื่ อ น าผลที่ ไ ด้ ม าปรั บ ปรุ ง
ให้เป็นแผนฉบับสมบูรณ์
4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-2564 ให้มีความสมบูรณ์ โดยมี
แผนงาน/โครงการบรรจุ ใ นแผน และน าเสนอผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ให้ ค วามชอบ และส่ ง แผนยุ ท ธศาสตร์
ด้านแรงงานระดับ จังหวัด พ.ศ. 2562-2564 ที่ผ่ านการเห็ นชอบแล้ วให้กระทรวงแรงงานภายในระยะเวลา
ที่กาหนด (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)
5. ส่งหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการนาแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
ระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-2564 ไปเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
5. ตำรำงแผนปฏิบัติงำน
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

1. ทบทวนคณะทางานจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
ระดับจังหวัด
2. จัดประชุมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์SWOT
3. ประชุมคณะทางานระดับ
จังหวัดเพื่อทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับ
จังหวัด พ.ศ. 2560-2564และ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้าน
แรงงานระดับจังหวัด พ.ศ.
2562 -2564
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กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ
ใ ห้ มี ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ แ ล ะ
นาเสนอผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด
ให้ความชอบ พร้อมส่งแผนฯ
และซีดี ให้กระทรวงแรงงาน
ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด
(28 กุมภาพันธ์ 2560)
5. ส่งหลักฐานที่แสดงให้เห็น
ว่ามีการนาแผนงาน/โครงการ
ที่ บ รรจุ ใ นแผนยุ ท ธศาสตร์
ด้ า นแรงงานระดั บ จั ง หวั ด
พ.ศ. 2562-2564 ไปเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากแผนยุทธศาสตร์จังหวัด /
กลุ่มจังหวัด

6. กำรรำยงำนผล
ส่านักงานแรงงานจังหวัดจัดท่าแบบรายงานและจัดส่งข้อมูลให้กระทรวงแรงงาน ดังนี้
6.1 จัดทาแบบรายงานสรุปผลการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 –
2564 (รายละเอียดตามข้อ 9 เอกสารแนบ)
6.2 สานักงานแรงงานจังหวัดจัดส่งแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัดที่ผ่านความเห็นชอบ
จากผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด พร้ อ มแผ่ น ซี ดี แ ละแบบรายงานสรุ ป ผลการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นแรงงาน
ระดั บ จั ง หวั ด พ.ศ. 2562-2564 ตามแนบท้ า ย ส่ ง ให้ ก องยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน ส านั ก งานปลั ด
กระทรวงแรงงาน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
7. พื้นที่ดำเนินกำร
76 จังหวัด
8. หน่วยงำนรับผิดชอบ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2232 1288 , 0 2232 1288
โทรสาร 0 2248 2026
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Strategy.mol@hotmail.com
9. เอกสำรแนบ
แบบรายงานสรุปผลการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564
สานักงานแรงงานจังหวัด.......................
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หลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
โครงกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนแรงงำนระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564
งบประมำณ 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน)
------------------------------------------1.หลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ โดยจัดสรรงบประมาณจากจานวนแรงงานของแต่ละจังหวัด
จังหวัด
จำนวนแรงงำนแต่ละจังหวัด
ลำดับ
งบประมำณ
ระดับที่ 1 จังหวัดที่มีแรงงำนมำกที่สุด

27,375

1 สมุทรปราการ
853,919
ระดับที่ 2 จังหวัดที่มีแรงงำน 100,000 คนขึ้นไป
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชลบุรี
ปทุมธานี
ระยอง
สมุทรสาคร
นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา
เชียงใหม่
นครราชสีมา
นครปฐม
ฉะเชิงเทรา
สงขลา
สระบุรี
ขอนแก่น
ภูเก็ต
ปราจีนบุรี
สุราษฎร์ธานี
ราชบุรี
อุดรธานี
นครศรีธรรมราช
ลาพูน
ลพบุรี
อุบลราชธานี
เชียงราย
ลาปาง

27,375
655,560

777,610
498,257
441,571
430,612
383,883
375,338
336,107
326,585
267,188
249,790
244,952
208,042
186,572
185,083
159,471
151,513
138,161
117,973
117,361
116,524
114,771
109,348
108,222
100,398

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

27,315
27,315
27,315
27,315
27,315
27,315
27,315
27,315
27,315
27,315
27,315
27,315
27,315
27,315
27,315
27,315
27,315
27,315
27,315
27,315
27,315
27,315
27,315
27,315
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ลำดับ

จังหวัด

จำนวนแรงงำนแต่ละจังหวัด

งบประมำณ

ระดับที่ 3 จังหวัดที่มีแรงงำน ตั้งแต่ 46,240 - 99,999 คน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

พิษณุโลก
นครสวรรค์
กาญจนบุรี
สุรินทร์
ประจวบคีรีขันธ์
บุรีรัมย์
สุพรรณบุรี
เพชรบูรณ์
สกลนคร
กระบี่
เพชรบุรี
ตรัง
ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ
จันทบุรี
ชัยภูมิ
ตาก
กาแพงเพชร
มหาสารคาม
พิจิตร
แพร่
ชุมพร
กาฬสินธุ์
ปัตตานี
พะเยา
สระแก้ว

684,190

98,969
97,707
92,236
85,418
80,312
77,417
75,690
74,807
67,594
66,083
65,325
65,040
63,386
63,187
58,399
58,179
57,144
56,608
54,145
53,131
51,221
50,780
49,811
49,690
46,534
46,241

26,315
26,315
26,315
26,315
26,315
26,315
26,315
26,315
26,315
26,315
26,315
26,315
26,315
26,315
26,315
26,315
26,315
26,315
26,315
26,315
26,315
26,315
26,315
26,315
26,315
26,315

ระดับที่ 4 จังหวัดที่มีแรงงำน ตั้งแต่ 15,000 - 46,239 คน
1 เลย
2 อุตรดิตถ์
3 พัทลุง

632,875

45,717
45,367
44,799
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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จำนวนแรงงำนแต่ละจังหวัด
งบประมำณ
น่าน
43,372
25,315
ยะลา
39,666
25,315
นราธิวาส
39,633
25,315
สุโขทัย
39,379
25,315
นครนายก
37,819
25,315
หนองคาย
37,694
25,315
พังงา
37,551
25,315
อ่างทอง
37,535
25,315
สิงห์บุรี
37,514
25,315
นครพนม
37,003
25,315
ชัยนาท
34,263
25,315
ตราด
33,545
25,315
มุกดาหาร
33,216
25,315
ยโสธร
32,742
25,315
สมุทรสงคราม
32,247
25,315
อุทัยธานี
29,717
25,315
หนองบัวลาภู
29,549
25,315
สตูล
29,080
25,315
ระนอง
26,922
25,315
อานาจเจริญ
26,886
25,315
บึงกาฬ
22,457
25,315
แม่ฮ่องสอน
15,910
25,315
รวม
9,573,888
2,000,000
แหล่งที่มาของข้อมูลจานวนแรงงาน : เดือนสิงหาคม 2559, กองวิจัยและพัฒนา สานักงานประกันสังคม
ลำดับ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

จังหวัด

(2) หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยงบประมำณ งบประมาณสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการทบทวนและจัดทา
แผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นแรงงานระดั บ จั ง หวั ด พ.ศ. 2562 – 2564 เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ประชุ ม
ตามขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ และค่าจัดพิมพ์หนังสือแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ
เพื่อเผยแพร่ เป็นต้น ทั้งนี้ สานักงานแรงงานจังหวัดต้องเล็งเห็นความสาคัญในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ
ตามที่ได้จัดสรรงบประมาณภายในระยะเวลาที่กาหนด หากไม่ส ามารถดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ด้านแรงงานฯ ดังกล่าว จะมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป ส าหรับกรณีที่มี งบประมาณคงเหลื อ
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหมวดเงินงบประมาณได้ เนื่องจากเป็นงบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ )
โดยขอให้สานักงานแรงงานจังหวัดเร่งดาเนินการส่งคืนงบประมาณดังกล่าวให้กองบริหารการคลังภายในวันที่
30 มีนาคม 2560 และรายงานผลการใช้จ่ายเงินและผลการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนด
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ทั้งนี้ สาหรับแผนงาน/โครงการที่บรรจุภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัดต้องมีความ
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายที่สาคัญของรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน และมีความ
เชื่อมโยงกับแผนแม่ บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของจังหวัดและควรเป็นงานที่ไม่ใช่เป็นลักษณะเป็นงาน
ประจาและต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
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โครงกำรสนับสนุนแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนด้ำนแรงงำนระดับจังหวัด
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในภารกิจของกระทรวงแรงงาน
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และประชาชนได้รับความพึงพอใจ
2) เพื่อสร้างจิตสานึก ทัศนคติ ความพร้อม และตรงต่อเวลาในการให้บริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
3) เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
2. เป้ำหมำยของงำน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตาม
ผลภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงำน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก : จัดทาข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงานทั้งในและต่างประเทศ และ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
โครงกำร : สนับสนุนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงานระดับจังหวัด
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ : จานวนยุทธศาสตร์
แผน และข้อเสนอ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ ที่ผา่ น
ความเห็นชอบจากผู้บริหาร

ตัวชี้วัดกิจกรรม
จานวนข้อเสนอจากการ
ติดตามและประเมินผล

เป้ำหมำยของกิจกรรม
สนับสนุนงบประมาณให้
สานักงานแรงงานจังหวัด
ทุกจังหวัด เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
ผลสาเร็จ ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจ

เป้ำหมำยของ สรจ.
จานวนเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนของประชาชน
ได้รับการแก้ไขอย่างเป็น
รูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์
และยุติ

3. รูปแบบของกำรทำงำน
สานักงานแรงงานจังหวัดเป็นศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงาน
ระดับจังหวัด โดยอานวยการ ประสานงานไปยังหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และติดตามผลการดาเนินงาน
เพื่อให้ ปั ญหาความเดือดร้ อนด้านแรงงานของประชาชน ข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน ได้รับการแก้ไ ขอย่างเป็น
รูปธรรม และยุติ
แนวทางการปฏิบัติ สามารถดาเนินการได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ดังนี้
(1) จัดตั้งศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงานระดับจังหวัด
- เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในภารกิจของกระทรวงแรงงาน ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อรับทราบ ติดตามความคืบหน้า รวบรวมและรายงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้าน
แรงงานของประชาชน
- เพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านแรงงาน กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถยุติเรื่องและ/
หรือจาเป็นต้องหารือ พิจารณาร่วมกัน
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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(2) แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ รองหัวหน้าศูนย์ฯ
กรรมการศูนย์ เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ และผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ เป็นต้น (ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สานักงานแรงงานจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ
หรือตามความเหมาะสม)
(3) แต่งตั้งคณะทางานประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงานระดับจังหวัด
(ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานที่ได้รับมอบหมาย ร่วมเป็นคณะทางาน สานักงานแรงงาน
จังหวัด เป็นฝ่ายเลขานุการคณะทางาน)
- เพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงาน
- จัดทาองค์ความรู้ด้านแรงงานเพื่อให้บริการประชาชนในลักษณะคาถาม - คาตอบ ใช้เป็นคู่มือ
ในการตอบข้อร้องทุกข์ให้กับประชาชนที่มารับบริการด้านแรงงาน
(4) การดาเนินงานฯ สามารถบูรณาการทางานร่วมกับการรายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน และปัญหาเร่งด่วน
ด้านแรงงานในพื้น ที่ (รายละเอีย ดปรากฏตามหนั งสื อ กระทรวงแรงงาน ที่ รง 0203.1/ว 1228 ลงวัน ที่
5 สิงหาคม 2558)
(5) การใช้จ่ายเงิน สามารถเบิกจ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าวได้ ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อจัดทาองค์ความรู้การให้บริการประชาชนในลักษณะ คาถาม คาตอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้บริการประชาชนตอบข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ด้านแรงงาน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมต่าง ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ด้านแรงงาน
- ค่าใช้จ่ายในการจั ดทาสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และอื่น ๆ เกี่ยวกับช่องทางการร้องทุกข์ /
ร้องเรียน ด้านแรงงาน ให้ประชาชนได้รับทราบ
- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์สานักงาน และการดาเนินการต่าง ๆ เกี่ ยวกับการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ด้านแรงงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าเดินทางไปราชการ เป็นต้น
4. ขั้นตอนกำรทำงำน
4.1 ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงานโอนงบประมาณให้สานักงานแรงงานจังหวัด จานวน
76 จังหวัด ๆ ละ 36,000 บาท (โอนงบประมาณให้จังหวัดช่วงที่ 1 จังหวัดละ 18,000 บาท ในเดือนตุลาคม
2559 และโอนงบประมาณให้จังหวัดช่วงที่ 2 จังหวัดละ 18,000 บาท ในเดือนมีนาคม 2560)
4.2 สานักงานแรงงานจังหวัดดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและติดตามผล
การดาเนินงาน
4.3 สานักงานแรงงานจังหวัดรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้กับสานักตรวจและประเมินผล (รายงานให้
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน) ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
4.4 สานั กงานแรงงานจังหวัด รายงานผลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงาน
การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน เรื่องที่อยู่ ระหว่างดาเนินการ เรื่องที่ดาเนินการจนได้ข้อยุติ ให้สานักตรวจและ
ประเมินผล (รายงานให้กลุ่มงานตรวจราชการตามแบบฟอร์มหนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง 0203.1/ว 1658
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558) ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
4.5 ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน รายงานตามข้อ 4.4 ให้ที่ประชุมกระทรวงแรงงานทราบ
ทุกเดือน

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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5. ตำรำงแผนปฏิบัติงำน
กิจกรรม
1. โอนงบประมาณให้ สรจ. ทุกจังหวัด
2. สรจ. ดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนและ
ติดตามผลการดาเนินงาน
3. สรจ. รายงานผลการใช้ จ่ า ยเงิ น
ให้ ศบช. ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
4. สรจ. รายงานผลการการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงาน
เรื่องร้องเรียน เรื่องที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ เรื่องที่ดาเนินการจนได้ข้อยุติ
ให้ ศบช. ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
5. ศบช. รายงานผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ เรื่องที่
ดาเนินการจนได้ข้อยุติ นาเสนอที่ประชุม
กระทรวงแรงงานทุกเดือน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60
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6. กำรรำยงำนผล
6.1 รายงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงาน เป็นรายเดือนของจังหวัด
จานวนเรื่ องที่ได้รั บ จานวนเรื่ องแล้ วเสร็จ จานวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จาแนกตามประเด็นเรื่อง
(รายงานให้กลุ่มงานตรวจราชการตามแบบฟอร์มหนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง 0203.1/ว 1658 ลงวันที่
15 ตุลาคม 2558)
6.2 รายงานการใช้จ่ายเงินที่โอนให้สานักงานแรงงานจังหวัด (รายงานให้ศูนย์บริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน)
7. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานแรงงานจังหวัด
8. หน่วยงำนรับผิดชอบ
สานักตรวจและประเมินผล / สานักงานแรงงานจังหวัด
9. เอกสำรแนบ
9.1 แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2560 โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงานระดับจังหวัด
9.2 แบบตารางสรุปผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านแรงงาน และรายงานผลการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนด้านแรงงานของประชาชนในพื้นที่ (แบบ ร.รง.1)
9.3 ผังกระบวนงานการดาเนินงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงานระดับจังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ : ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน)
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานในการให้บริการประชาชน
1.2 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่มาร่วมให้บริการ
ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
2. งบประมำณ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จากงบประมาณ
แผนงำน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมรอง : บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์)
3. ขั้นตอนกำรทำงำน (เฉพำะส่วนภูมิภำค)
3.1 ส่วนกลางดาเนินการจัดสรรงบประมาณและโอนงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3.2 สานักงานแรงงานจังหวัดที่มีศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ดาเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(หมึกพิมพ์) สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
3.3 สานักงานแรงงานจังหวัดที่มีศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน รายงานผลการดาเนินการและการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้สานักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ทราบตามแบบฟอร์ม
การรายงานที่กาหนด
4. ตำรำงแผนปฏิบัติงำน
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60

ก.ย.
60

• จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(หมึกพิมพ์)
เป้ำหมำยของกิจกรรม

เป้ำหมำยของ สรจ.

มีการดาเนินการและใช้จา่ ยงบประมาณเพื่อการจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

5. กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยเงิน
ข้อรำยงำน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

ผลการดาเนินงานการใช้จ่ายเงิน
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(หมึกพิมพ์) เพื่อใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการ
ร่วมกระทรวงแรงงาน























หมำยเหตุ - รายงานให้สานักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ทราบทุกเดือน
- แบบฟอร์ม รายงานการใช้จ่ายเงินในการดาเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ศบร.05)
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7. พื้นที่ดำเนินกำร
เคาน์เตอร์/ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จานวน 63 แห่ง
8. หน่วยงำนรับผิดชอบ
สานักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
9. แบบฟอร์มกำรรำยงำน แบบฟอร์มกำรสำรวจ
รายงานให้รายงานไปพร้อมการรายงานการใช้จ่ายเงินในการดาเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
(แบบฟอร์ม ศบร.05)
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การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารจัดการให้แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
คุ้มครอง และพัฒนา มีโอกาสในการประกอบอาชีพ มีงานทา มีรายได้เป็นของตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เป้ำหมำยของงำน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ได้กาหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตาม
ผลภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในแผนงำน
บูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
โครงกำร/ผลผลิต
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
กิจกรรมหลัก
พัฒนาการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

โครงการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และ
แรงงานพิการ

ร้อยละ 4 ของข้อมูลแรงงาน
นอกระบบรายทะเบียนใน
ฐานข้อมูลต่อแรงงานนอก
ระบบในจังหวัด

เป้ำหมำยของกิจกรรม

เป้ำหมำยของ สรจ.

แรงงานนอกระบบได้รับการ สานักงานแรงงานจังหวัดมี
เสริมสร้างความมั่นคงด้าน ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัด
อาชีพ
สาหรับการวางแผนและการติดตาม
ผลการดาเนินงานส่งเสริม คุ้มครอง
และพัฒนาแรงงานนอกระบบเพื่อให้
มีความมั่นคงด้านอาชีพ / รายได้
และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี

3. รูปแบบของกำรทำงำน
ดาเนินงานโดยผ่านกลไกการบริหารโดยอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด และกลไกการ
ปฏิบัติ โดยศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัด และการบูรณาการกับเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
4. ขั้นตอนกำรทำงำน
4.1 สารวจ รวบรวมข้อมูลหรือปรับปรุง ทบทวนข้อมูลแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงาน
พิการและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลที่ส่วนกลางจัดทา (อยู่ระหว่างการจัดทาระบบ คาดว่าจะใช้ระบบได้
ในเดือนเมษายน 2560)
4.2 วิเคราะห์สภาพปัญหาของแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการของจังหวัด
4.3 จัดทายุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 - 2564 ของจังหวัด ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 - 2564 โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลประกอบการ
จัดทาแผน ฯ และใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
4.4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนาร่างแผนยุทธศาสตร์ ฯ
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด
ตามลาดับ และจัดส่งแผนยุทธศาสตร์ ฯ ให้หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงาน
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4.5 จัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา แรงงานนอกระบบประจาปี 2560 ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และเสนอแผนปฏิบัติการต่อคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ ฯ
เพื่อให้ความเห็นชอบ
4.6 ประสาน/บูรณาการกับหน่วยงาน/องค์กรที่มีโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ และเครือข่าย
เพื่อดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ
4.7 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
- กาหนดระบบติดตามประเมินผล อาทิ เช่น การรวบรวมผลการดาเนินงานจากรายงาน การแต่งตั้ง
คณะทางานติดตามในพื้นที่โดยสานักงานแรงงานจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ ฯ
4.8 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนาเสนอผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ และรับฟังข้อเสนอแนะ
4.9 จัดส่งรายงานผลการดาเนินเสนอปลัดกระทรวงแรงงาน
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5. ตำรำงแผนปฏิบัติงำน
กิจกรรม
4.1 สารวจ รวบรวมข้อมูลหรือปรับปรุงทบทวน
ข้อมูลแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ และบันทึก
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
4.2 วิเคราะห์สภาพปัญหาของแรงงาน
นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
ของจังหวัด
4.3 จัดทายุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ พ.ศ. 2560 - 2564
ของจังหวัดตามกรอบยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบ
4.4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบจังหวัดนาร่างแผน
ยุทธศาสตร์ ฯ เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด
ตามลาดับ และจัดส่งแผนยุทธศาสตร์ ฯ
ให้หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการดาเนินงาน
4.5 จัดทาแผนส่งเสริม คุม้ ครองและพัฒนา
แรงงานนอกระบบปฏิบตั ิการประจาปี 2560
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์
4.6 ประสาน/บูรณาการกับหน่วยงาน/องค์กร
และเครือข่ายเพื่อดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
4.7 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบตั ิการ ฯ และปรับปรุงแนวทางการ
ดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
4.8 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบจังหวัดนาเสนอผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ และรับฟัง
ข้อเสนอแนะ
4.9 รายงานผลการดาเนินงานต่อปลัดกระทรวง
แรงงาน

ปี 2559
ปี 2560
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. กำรรำยงำนผล
รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนพร้อมรายงานผลการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ (ถ้ามี) ต่อ
ปลัดกระทรวงแรงงานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (ตามแบบรายงานผลการดาเนินงานที่แนบ)
7. พื้นที่ดำเนินกำร
76 จังหวัด
8. หน่วยงำนรับผิดชอบ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
9. เอกสำรแนบ
(1) แบบทะเบียนข้อมูลแรงงานนอกระบบ
(2) แบบรายงานผลการดาเนินงาน
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หมวดที่ 3
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หมวดที่ 3 แบบฟอร์มต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์ม/แบบรำยงำน
กลุ่มงำนผู้รับผิดชอบ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กลุ่มสนับสนุนเครือข่าย
 แบบ บรง. 1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจาปี และประสานภูมิภาค
งบประมาณ พ.ศ. 2560
 แบบ บรง. 1 (เงิน) แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
 แบบ บรง.1-1 โครงการศูนย์แรงงานอาเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม
สู่ชุมชน
 แบบ บรง.1-2 โครงการหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
 แบบ บรง.1-3 กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน
 แบบ บรง.1-4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการ
ทางานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานสูงอายุ)
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 แบบ บรง.2 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แบบ บรง.3 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
 แบบ บรง.4 แบบรายงานความประทับใจของบัณฑิตแรงงานแต่ละศูนย์
แรงงานอาเภอ (รายบุคคล)
 แบบ บรง.4-1 แบบรายงานติดตามผลการให้บริการด้านแรงงานแก่
ประชาชน (รายบุคคล)
 แบบ บรง.5 แบบรายงานผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการด้านแรงงาน จากการประสานงานของบัณฑิตแรงงาน
โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย
 แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย

กลุ่มสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค

โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
จังหวัด.......................... ประจาปี 2560
 แบบรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จัง
หวัด......................... ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัด.............................

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
 แบบรายงานการดาเนินการ ประจาปี (แบบ พย.1)
 แบบรายงานผลการดาเนินงาน รายไตรมาส (แบบ พย.2)

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
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หมวดที่ 3 แบบฟอร์มต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์ม/แบบรำยงำน
กลุ่มงำนผู้รับผิดชอบ
การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน
กลุ่มสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค
 แบบ สภ.1 แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน
 แบบ สภ. 2 แบบรับเรื่องส่งต่อของผู้รับบริการด้านแรงงาน (รายบุคคล)
 แบบ สภ. 3 แบบรายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แบบ สภ. 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินประจาเดือน
 แบบ สภ. 5 แบบสารวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนผู้รับบริการ
ด้านแรงงาน
 แบบคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ปี 2560 ดังนี้
- หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
- ตัวอย่างร่างคาสั่ง
- แบบเสนอข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับ
จังหวัด ประจาปี 2560
- แบบลงความเห็นการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
กลุ่มสนับสนุนเครือข่าย
 แบบคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเด่น ปี 2560 ดังนี้
และประสานภูมิภาค
- หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเด่น ปีงบ 2560
- ตัวอย่างร่างคาสั่ง
- แบบเสนอข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบัณฑิตแรงงานดีเด่นระดับ
จังหวัด ประจาปี 2560
- แบบลงความเห็นการพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติด้านอาสาสมัครแรงงาน
ที่
เอกสาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ
1 ใบสมัคร
สานักงานจัดหางานจังหวัด
อาสาสมัครแรงงาน
2 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ
สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
อาสาสมัครแรงงาน
3 แบบขอรับสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ
อาสาสมัครแรงงาน
4 แบบสมัครเป็นผู้ประกันตนตาม
สานักงานประกันสังคมจังหวัด
อาสาสมัครแรงงาน
มาตรา 40
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจ
กลุ่มสนับสนุนเครือข่าย
ของกระทรวงแรงงาน
และประสานภูมิภาค
 แบบรายงานผลการดาเนินงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเชิงบูรณาการส่งเสริมความร่วมมือ และ
กลุ่มสนับสนุนเครือข่าย
ติดตามผลการจัดการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน
และประสานภูมิภาค
 แบบ สภ. 2 แบบรับเรื่องส่งต่อของผู้รับบริการด้านแรงงาน (รายบุคคล)
 แบบ สภ. 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินประจาเดือน
หมายเหตุ : ใช้แบบรายงานเดียวกันกับอาสาสมัครแรงงาน
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หมวดที่ 3 แบบฟอร์มต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์ม/แบบรำยงำน
การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
 แบบรายงานการจัดทาประชาสัมพันธ์
การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
 ศบร. 01 แบบสารวจความคิดเห็นความต้องการของผู้ใช้บริการ
 ศบร. 02 แบบฟอร์ม การจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
 ศบร. 03 แบบฟอร์ม การจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาเดือน
 ศบร. 04 แบบฟอร์ม การจัดทาแผนเป้าหมายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
 ศบร. 05 แบบฟอร์ม รายงานการใช้จ่ายเงินในการดาเนินงานศูนย์บริการ
ร่วมกระทรวงแรงงาน
 ศบร. 06/1 แบบรายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการร่ว มกระทรวง
แรงงาน เชิงปริมาณ ประจาเดือน
 ศบร. 06/2 แบบรายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการร่ว มกระทรวง
แรงงาน เชิงคุณภาพ (ติดตามผล) ประจาเดือน
 ศบร. 07 แบบ Check list การพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
 ศบร. 05 แบบฟอร์ม รายงานการใช้จ่ายเงินในการดาเนินงานศูนย์บริการ
ร่วมกระทรวงแรงงาน
หมายเหตุ : ใช้แบบเดียวกับศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
โครงการประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของ
สานักงานแรงงานจังหวัด
 แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนของสานักงานแรงงานจังหวัดปี 2560 (แบบ สตป.วป.60)
การจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
 แบบฟอร์มที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ “รายงานสถานการณ์
แรงงานจังหวัด........” ปีงบประมาณ 2560
 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินการจัดทาบทวิเคราะห์การ
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด ปีงบประมาณ 2560
 แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการจัดเก็บข้อมูล ภายใต้การจัดทาบท
วิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
ปีงบประมาณ 2560
 แบบฟอร์มที่ 4 สรุปผลการสารวจความคิดเห็นที่มีต่อ “รายงาน
สถานการณ์แรงงานจังหวัด.................” ปีงบประมาณ 2560
 แบบฟอร์มที่ 5 สรุปผลการสารวจความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์
แรงงานจังหวัด ปีงบประมาณ 2560
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กลุ่มงำนผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค
ศูนย์บริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์และ
ประเมินผล
กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจ
การแรงงาน
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หมวดที่ 3 แบบฟอร์มต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์ม/แบบรำยงำน
การจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด
 แบบรายงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2560
 สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
 แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการสารวจค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของ
แรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม ปี 2560
โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด ปี 2562 – 2564
 แบบรายงานสรุปผลโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 - 2564
โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงาน
ระดับจังหวัด
 แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2560
 ตารางสรุปผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านแรงงาน
 แบบรายงานผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านแรงงานของประชาชนในพื้นที่
 ผังกระบวนงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้าน
แรงงาน
โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงาน
คนพิการ
 ทะเบียนแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุของ
จังหวัด
 สรุปข้อมูลแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุของ
จังหวัด
 แบบรายงานผลการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ
 แบบรายงานผลการดาเนินโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ ประจาเดือน
 แบบรายงาน 2 แบบรายงานผลการดาเนินงาน........... (แผนการ
ดาเนินงาน/การใช้จ่ายเงิน)

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กลุ่มงำนผู้รับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการ
ค่าจ้าง

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
ศูนย์บริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

กองการแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และแรงงาน
พิการ
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายฯ)

ลำดับ
1
2
3
4
5
6

สรุปแบบรำยงำนโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
แบบรำยงำน
ช่วงเวลำส่งรำยงำน
แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการ
รายเดือน ภายในวันที่
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (แบบ บรง.1)
2 ของเดือน
รายเดือน ภายในวันที่
แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ บรง.1(เงิน))
2 ของเดือน
รายเดือน ภายในวันที่
แบบรายงานโครงการศูนย์แรงงานอาเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน (แบบ บรง.1-1)
2 ของเดือน
รายเดือน ภายในวันที่
แบบรายงานโครงการหนึง่ อาเภอ หนึง่ กลุ่มอาชีพ (แบบ บรง.1-2)
2 ของเดือน
รายเดือน ภายในวันที่
แบบรายงานกิจกรรมสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน (แบบ บรง.1-3)
2 ของเดือน
แบบรายงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทางานแก่แรงงานนอกระบบ รายเดือน ภายในวันที่
(รวมแรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุ) (แบบ บรง.1-4)
2 ของเดือน

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 (แบบ บรง.2)
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน สานักงาน
8
ปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (แบบ บรง.3)

รายเดือน ภายในวันที่
2 ของเดือน
รายเดือน ภายในวันที่
2 ของเดือน

9 แบบรายงานความประทับใจของบัณฑิตแรงงานแต่ละศูนย์แรงงานอาเภอ (แบบ บรง.4)

รายไตรมาส ภายใน
วันที่ 2 ของไตรมาส
ถัดไป

7

10 แบบรายงานการติดตามผลการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน (รายบุคคล) (แบบ บรง.4-1) เก็บไว้ที่สานักงาน
11

รายงานสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านแรงงานจากการประสานการ
ให้บริการของบัณฑิตแรงงาน (แบบ บรง. 5)

ภายในวันที่ 15
กันยายน 2560

แบบ บ.รง. 1
แบบรำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำน ตำมแผนปฏิบตั กิ ำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด...................................... ประจำเดือน.............................
ลำดับที่

ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
(Activity)/งำนโครงกำร

หน่วยงำน เป้ำหมำยรวม

หน่วยนับ เป้ำหมำยงำนจว.
ผลงำน
รวมผลงำนสะสม
(12 เดือน)
ประจำเดือน.......

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำน
แรงงำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
กิจกรรมหลัก จ้ำงบัณฑิตแรงงำนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนแรงำนในพื้นที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้

380 คน

1 กิจกรรม ประสำนกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำนใน

พื้นที่/ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงำน
1.1 ประสำนกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำนในพื้นที่/ชุมชน

โดยบัณฑิตแรงงำน
สรจ.
1) ด้านจัดหางาน
2) ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
3) ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
4) ด้านสิทธิประโยชน์การประกันสังคม
จานวนบัณฑิตแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1.2 ศูนย์แรงงำนอำเภอเคลื่อนที่ให้บริกำรด้วยรอยยิ้ม
สู่ชุมชน (จัดทำแบบบรง.1-1ส่งให้กลุ่มสภ.เมื่อ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน 1 เดือน)
สรจ.
จานวนครั้ง
จานวนคน
1.3 หนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอำชีพ(จัดทำแบบบรง. 1- 2
เมื่อดำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน1 เดือน)
สรจ.
จานวนครั้ง
จานวนคน
1.4 สำนึกรักบ้ำนเกิดร่วมใจพัฒนำชุมชน (แบบ บรง.
1-3 เมื่อดำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน 1 เดือน)

41,800 คน

37 ครั้ง
37 ครั้ง
3,700 คน

37 ครั้ง
592 คน

สรจ.
จานวนคน

7,400 คน

1.5 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและสุขภำวะในกำร

ทำงำนแก่แรงงำนนอกระบบ รวมแรงงำนคน
พิกำรและแรงงำนผู้สูงอำยุ บรง. 1- 4 เมื่อ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน 1 เดือน)
สรจ.
จานวนคน
2 กิจกรรม ดำเนินงำนศูนย์แรงงำนประจำอำเภอ
สรจ.
1) สารวจ บันทึก และประมวลผลข้อมูลด้านแรงงาน
2) นาเสนอข้อมูลด้านแรงงานต่อที่ประชุมระดับอาเภอ
3) สรุปข้อมูลส่งให้สานักงานแรงงานจังหวัด
4) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน
5) เสนอแผนงาน/โครงการ/คาของบประมาณ
6) การใช้ประโยชน์จากการสารวจข้อมูลฯ

592 คน
74 ครั้ง
74 ครั้ง
74 ครั้ง
444 ครั้ง
37 ครั้ง
คน

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
(Activity)/งำนโครงกำร

หน่วยงำน เป้ำหมำยรวม

หน่วยนับ เป้ำหมำยงำนจว.
ผลงำน
รวมผลงำนสะสม
(12 เดือน)
ประจำเดือน.......

หมำยเหตุ

3 กิจกรรม พัฒนำศักยภำพบัณฑิตแรงงำน
สภ.
3.1 กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพ

บัณฑิตแรงงำน
จานวนครั้งในการจัดสัมมนา
4 กิจกรรม บริหำรจัดกำรงำนบัณฑิตแรงงำน
1) ประชุมมอบหมายงาน/ติดตามผลการปฏิบัติงาน
บัณฑิตแรงงาน
2) ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานโครงการฯ
3) นิเทศงานบัณฑิตแรงงานในพื้นที่
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงาน

1 ครั้ง

สภ.สรจ.
48 ครั้ง
60 ครั้ง
18 ครั้ง
20 ครั้ง

5 กิจกรรมอื่น ๆ ที่ดำเนินกำรนอกเหนือจำกแผนปฏิบัติกำร

6 ปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำน (ถ้ำมี)

7 แนวทำงแก้ไข (ถ้ำมี)

ลงชื่อ...................................................ผู้จัดทาข้อมูล
(
)
ตาแหน่ง..........................................
โทร................................................
วัน/เดือน/ปี.....................................

ส่วนกลาง

แบบ บ.รง. 1 (เงิน)
แบบรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด...................................... ประจำเดือน.............................
ลำดับ

รำยกำร
ค่
า
ตอบแทนบั
ณ
ฑิ
ตแรงงาน
1
2 เงินประกันสังคม

งบได้รบั (1) ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58
100
10
20

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 รวมใช้จ่ำย(2) คงเหลือ(3) =1-2 หมำยเหตุ
30
70

3 ศูนย์แรงงานอาเภอเคลือ่ นทีใ่ ห้บริการ
ด้วยรอยยิม้ สูช่ ุมชน
4 หนึง่ อาเภอ หนึง่ กลุม่ อาชีพ
5 สานึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน
เสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะใน
6
การทางานฯ
7 ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการศูนย์แรงงานฯ
8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ศูนย์
9 ค่าเช่าบริการอินเตอร์เนต
9.1 ค่า Aircard
9.2 ค่า Wifi
10 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชีแ้ จง/สัมมนา
11 ค่าใช้จ่ายในการติดตาม นิเทศ ประเมินผล
12 อืน่ ๆ................
รวมทัง้ สิน้
หมายเหตุ
1. งบทีไ่ ด้รบั ขอให้ระบุวงเงินทีไ่ ด้รบั จัดสรรทัง้ ปี
2. ผลการใช้จ่ายเงินขอให้รายงานผลเงินตามทีต่ ัดยอดในระบบGF MIS แล้ว
3. รายการค่าใช้จ่ายสามารถระบุได้ตามค่าใช้จ่ายทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จริง

ลงชือ่ ...................................................ผูจ้ ัดทาข้อมูล
(
)
ตาแหน่ง..........................................
โทร................................................
วัน/เดือน/ปี.....................................

(แบบ บรง.1-1)
โครงการศูนย์แรงงานอาเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน
ศูนย์แรงงานอาเภอ...............................................
จังหวัด.................................................

-เหตุผลความจาเป็นของโครงการฯ.......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
-กิจกรรมที่ดาเนินการ............................................................................................................................. ..............
-ระยะเวลาดาเนินการ จานวน.............................ชม./วัน ดาเนินการเมื่อ(วัน/เดือน/ปี).......................................
-จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน.....................................คน อยู่ในพื้นที่ตาบล/อาเภอ......................................
........................................................................................................................................... ...................................
-รายจ่ายจริง(บาท)................................................................................................................................................
-ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ............................................................................................................................. .....
............................................................................................................................................................. .................
-ขอให้แนบภาพประกอบกิจกรรม พร้อมคาบรรยายภาพ(อย่างน้อย 2 ภาพ)

ลงชื่อ............................................................ผู้รายงาน
(...........................................................)
โทร..........................................................
วัน/เดือน/ปี.....................................................

(แบบ บรง.1-2)
โครงการหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ...............................................
จังหวัด.............................................

-เหตุผลความจาเป็นของโครงการฯ.......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
-กิจกรรมที่ดาเนินการ............................................................................................................................. ..............
-ระยะเวลาดาเนินการ จานวน.............................ชม./วัน ดาเนินการเมื่อ(วัน/เดือน/ปี).......................................
-จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน.....................................คน อยู่ในพื้นที่ตาบล/อาเภอ......................................
..............................................................................................................................................................................
-รายจ่ายจริง(บาท)................................................................................................................................................
-ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ............................................................................................................................. .....
............................................................................................................................................... ...............................
-ขอให้แนบภาพประกอบกิจกรรม พร้อมคาบรรยายภาพ(อย่างน้อย 2 ภาพ)

ลงชื่อ............................................................ผู้รายงาน
(...........................................................)
โทร..........................................................
วัน/เดือน/ปี.....................................................

(แบบ บรง.1-3)
กิจกรรมสำนึกรักบ้ำนเกิดร่วมใจกันพัฒนำชุมชน
โครงกำร.....................................................................
จังหวัด.............................................
-เหตุผลควำมจำเป็นของโครงกำรฯ.......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
-กิจกรรมที่ดำเนินกำร............................................................................................................................. ..............
-มีกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนอื่นหรือไม่
 ไม่มี
 มี (ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม).......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
-ระยะเวลำดำเนินกำร .................................................................................................................................. ........
-สถำนที่ดำเนินกำร...............................................................................................................................................
-จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน.....................................คน
-รำยจ่ำยจริง(บำท)................................................................................................................................................
-ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
-ขอให้แนบภำพประกอบกิจกรรม พร้อมคำบรรยำยภำพ (อย่ำงน้อย 2 ภำพ)
ลงชื่อ......................................................ผู้รำยงำน
(...............................................................)
โทร..........................................................
วัน/เดือน/ปี....................................................

(แบบ บรง.1-4)
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทางานแก่แรงงานนอกระบบ
(รวมแรงานคนพิการและแรงงานสูงอายุ) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัด.............................................

-เหตุผลความจาเป็นของโครงการฯ.......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
-กิจกรรมที่ดาเนินการ............................................................................................................................. ..............
-ระยะเวลาดาเนินการ จานวน.............................ชม./วัน ดาเนินการเมื่อ(วัน/เดือน/ปี).......................................
-จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน.....................................คน อยู่ในพื้นที่ตาบล/อาเภอ......................................
..............................................................................................................................................................................
-รายจ่ายจริง(บาท)................................................................................................................................................
-ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ............................................................................................................................. .....
............................................................................................................................................... ...............................
-ขอให้แนบภาพประกอบกิจกรรม พร้อมคาบรรยายภาพ(อย่างน้อย 2 ภาพ)

ลงชื่อ............................................................ผู้รายงาน
(...........................................................)
โทร..........................................................
วัน/เดือน/ปี.....................................................

(แบบ บรง. 3 )
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักงานแรงงานจังหวัด.......................................................................
ประจาเดือน........................
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับบริการ
ด้านแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ร้ อ ยละ 40 ของก าลั ง แรงงานมี ง านท าและ
มีความมั่นคงในอาชีพ

ผลการ
ปฏิบัติงาน
(คน)

คาชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

(แบบ บรง.2)
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดผลผลิตสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักงานแรงงานจังหวัด.......................................................................
ประจาเดือน........................
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต

เชิงปริมาณ
จานวนบัณฑิตแรงงาน (เป้าหมาย 380 คน)
เชิงคุณภาพ
จ านวนประชาชนวั ย แรงงานในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับบริการด้านแรงงานจาก
บัณฑิตแรงงาน (เป้าหมาย 41,800 คน)

ผลการ
ปฏิบัติงาน
(คน)

คาชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

(แบบ บรง. 5)
แบบรายงานผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านแรงงาน
จากการประสานงานของบัณฑิตแรงงาน
แบบสารวจความพึงพอใจประชาชน ที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
โดยการประสานของบัณฑิตแรงงาน
คาอธิบาย : ขอให้ท่านเติมเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง เพื่อกระทรวงแรงงานจะได้นาข้อมูลที่ได้รับไป
ประมวลผลความพึงพอใจ เรื่องการประสานการให้บริการประชาชนด้านแรงงานของบัณฑิตแรงงาน และนา
ผลไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการดาเนินงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
 ชาย
 หญิง
1.2 อายุ
 18 – 25 ปี  26 – 35 ปี  36 – 45 ปี  46 – 59 ปี  60 ปีขึ้นไป
1.3 อาชีพ
 ลูกจ้าง/ ผูป้ ระกันตน  ผู้ว่างงาน  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  อื่น ๆ (ระบุ).................
2. ประเด็นความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด มาก
ปาน
น้อย
น้อย
กลาง
ที่สุด
1. การให้ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนของ
บัณฑิตแรงงาน
2. การให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และ
เป็นกันเอง
3. การให้บริการมีความสะดวก และรวดเร็ว
4. การให้บริการตรงกับความต้องการ
5. ความพึงพอใจโดยรวม
3. ท่านเห็นว่ากระทรวงแรงงานควรมีการจ้างบัณฑิตแรงงาน ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือไม่ อย่างไร
 ควรจ้าง เพราะ............................................................................................................................
 ไม่ควรจ้าง เพราะ........................................................................................................................
4. ปัญหา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ และการดาเนินงาน
ปัญหา
1.............................................................................................................................................
2…………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ 1.............................................................................................................................................
2..................................................................................................................................... ........
คาชี้แจง 1. สรจ.สารวจความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการด้านแรงงานโดยการนาบริการ/การประสานของบัณฑิตแรงงาน จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ของประชาชนผู้มารับบริการ และประมวลผลรายงาน สป.รง.
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ คานวณโดยใช้รูปแบบไลเคิลสเกล
3. รายงานผลการสารวจให้กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค สานักตรวจและประเมินผล ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560

แบบประมวลผลการสารวจความพึงพอใจประชาชน ที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
โดยการประสานของบัณฑิตแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักงานแรงงานจังหวัด..........................................................
ประเด็นความคิดเห็น
(1)

รวม
(คน)

จานวนผู้ตอบ (2)
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด (คน) กลาง (คน)
(คน)
(คน)

น้อย
ที่สุด
(คน)

ค่า
เฉลี่ย
(3)

ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ
(4)

1. การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ถู ก ต้ อ ง
และชัดเจนของบัณฑิตแรงงาน
2. การให้บริการด้วยความสุภาพ
อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
3. การให้บ ริการมีความสะดวก
และรวดเร็ว
4. การให้ บ ริ ก ารตรงกับ ความ
ต้องการ
5. ความพึงพอใจโดยรวม
รวม

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ และการดาเนินงาน
…...….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
คาชี้แจง
1. สานักงานแรงงานจังหวัดประมวลจากแบบสารวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน พร้อม
ข้อเสนอแนะ จัดส่งให้สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ คานวณโดยใช้รูปแบบไลเคิลสเกล

วิธีการคานวณร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
(ปรับปรุงจากคู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)
ในการคานวณร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวบรวมข้อมูลจากแบบสารวจความพึงพอใจ ซึ่งแบบ
สารวจความพึงพอใจมีการประเมินความคิดเห็นผู้รับบริการใน 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านการให้
ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องชัดเจน
(5) ด้านความ
พึงพอใจโดยรวม

(4) ด้านการ
ให้บริการตรงกับ
ความต้องการ

(2) ด้านการ
ให้บริการด้วย
ความสุภาพ
อ่อนน้อม เป็น
กันเอง
(3) ด้านการ
ให้บริการมีความ
สะดวกและ
รวดเร็ว

ในส่วนของระดับความพึงพอใจแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด (ร้อยละ 81 – 100 หรือ 5 คะแนน)
มาก (ร้อยละ 61 – 80 หรือ 4 คะแนน) ปานกลาง (ร้อยละ 41 – 60 หรือ 3 คะแนน) น้อย (ร้อยละ 21 – 40
หรือ 2 คะแนน) และน้อยที่สุด (ร้อยละ 1 – 20 หรือ 1 คะแนน)
ดังนั้ น ในการคานวณร้ อยละของความพึ งพอใจฯ นั้น ต้องใช้ห ลั กการคานวณแบบร้อยละในแต่ล ะ
ประเด็นความคิดเห็นทั้ง 5 ด้าน เพื่อทาให้ทราบคุณภาพการให้บริการของบัณฑิตแรงงานในปัจจุบันและนาผล
นั้นมาปรับปรุงการให้บริการ และการดาเนินงานของบัณฑิตแรงงานให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชน
(1) วิธีการคานวณ
ขั้น ตอนที่ 1 รวบรวมแบบส ารวจความพึ ง พอใจ และตรวจสอบแบบส ารวจว่ า ตอบครบถ้ ว นหรื อ ไม่ ซึ่ ง
แบบสอบถามในส่วนของข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ควรตอบครบทุกข้อ
ขั้นตอนที่ 2 นับจานวนผู้ตอบ (ความถี่) ในแต่ละประเด็นความคิดเห็น จาแนกตามระดับความพึงพอใจและใส่
ข้อมูลลงในตารางแบบประมวลผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนฯ ช่อง (2)
ขั้นตอนที่ 3 คานวณหาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นความคิดเห็นตามสูตรการคานวณดังนี้

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

= (จานวนผู้เลือกตอบมากที่สุด x 5)
+ (จานวนผู้เลือกตอบมาก x 4)
+ (จานวนผู้เลือกตอบปานกลาง x 3)
+ (จานวนผู้เลือกตอบน้อย x 2)
+ (จานวนผู้เลือกตอบน้อยที่สุด x 1)
จานวนผู้ตอบประเด็นความเห็นย่อยทั้งหมดในแต่ละประเด็น

เมื่อคานวณได้ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจแล้วให้ใส่ในตารางคานวณร้อยละของความพึงพอใจช่อง (3) ในแต่
ละประเด็นความคิดเห็น
ขั้น ตอนที่ 4 หลังจากได้ค่าคะแนนเฉลี่ ยในแต่ละประเด็นแล้ ว นาค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ล ะประเด็น มาหา
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจต่อการบริการทั้งหมดตามสูตรต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจต่อการบริการทั้งหมด =
(คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นที่ 1 + ประเด็นที่ 2 + ..... + ประเด็นที่ 5)
จานวนประเด็นย่อยทั้งหมด = 5
เมื่อคานวณค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้งหมดแล้วให้ใส่ในช่อง (3) บรรทัดรวม
ขั้นตอนที่ 5 แปรค่าคะแนนความพึงพอใจในรูปของร้อยละ หลังได้ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแล้ว จะแปร
ค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นร้อยละ ตามสูตรดังนี้
ร้อยละของความพึงพอใจ =
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
x 100
คะแนนสูงสุดของค่าเฉลี่ย = 5
เมื่อคานวณได้ค่าร้อยละของความพึงพอใจให้ใส่ในช่อง (4) รวมทั้งบรรทัดรวมซึ่งใช้สูตรเดียวกัน
(2) ตัวอย่างวิธีการคานวณร้อยละของความพึงพอใจ
ตาราง ตัวอย่างวิธีการคานวณร้อยละของความพึงพอใจตามแบบประมวลผลการสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ได้รับบริการด้านแรงงานฯ
จานวนผู้ตอบ (2)
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ประเด็นความคิดเห็น
ของความ
(3)
รวม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
(1)

พึงพอใจ
(4)

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

220

150

50

15

5

-

4.57

91.4

220

160

55

5

-

-

4.70

94

3.การให้บริการมีความ
สะดวกและรวดเร็ว

220

150

45

20

5

-

4.55

91

4.การให้บริการตรงกับ
ความต้องการ

220

155

50

12

3

-

4.62

92.4

5. ความพึงพอใจ
โดยรวม

220

160

55

5

-

-

4.70

94

4.63

92.6

1.ด้านการให้ข้อมูล
ข่าวสารทีถ่ ูกต้องและ
ชัดเจนของบัณฑิต
แรงงาน
2.การให้บริการด้วย
ความสุภาพ อ่อนน้อม
และเป็นกันเอง

รวม

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมแบบสารวจทัศนคติฯ ได้จานวน 220 แบบ
ขั้นตอนที่ 2 นับจานวนผู้ตอบ (ความถี่) ในแต่ละประเด็นความคิดเห็นจาแนกตามระดับความพึงพอใจ
และใส่ข้อมูลลงในตารางคานวณร้อยละของความพึงพอใจ ช่อง (2) เช่น ประเด็นการให้ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องและชัดเจนของบัณฑิตแรงงาน มีจานวนความพึงพอใจมากที่สุด 150 คน พึงพอใจมาก 50 คน
พึงพอใจปานกลาง 15 คน พึงพอใจน้อย 5 คน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องประมวลผลให้ ครบถ้ว นในแต่ล ะ
ประเด็น
ขั้นตอนที่ 3 คานวณหาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นตามสูตร เช่น ประเด็นด้านการให้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนของบัณฑิตแรงงาน
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ = (150 x 5) + (50 x 4) + (15 x 3) + (5 x 2)
220
เมื่อคานวณได้ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจแล้วให้ใส่ในตารางช่อง (3) ในแต่ละประเด็นความคิดเห็น
ขั้นตอนที่ 4 หลังจากได้ค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็นแล้ว นาค่า เฉลี่ย ในแต่ละประเด็นมาหาค่า เฉลี่ยใน
ภาพรวมความพึงพอใจต่อบริการทั้งหมดตามสูตรดังนี้
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอต่อใจบริการทั้งหมด = 4.57 + 4.70 + 4.55 + 4.62 + 4.70
5
บริการเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจทั้งหมดที่ได้ 4.63 ใส่ในช่อง (3) บรรทัดรวม
ขั้นตอนที่ 5 แปรค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นร้อยละตามสูตรในแต่ละประเด็น รวมทั้งประเด็นรวมใส่ในช่อง (4)
ร้อยละของความพึงพอใจในประเด็นที่ 1

=

4.57 x 100
5

=

91.4

ร้อยละของความพึงพอใจในประเด็นที่ 2

=

4.70 x 100
5

ร้อยละของความพึงพอใจในประเด็นที่ 3

=

4.55 x 100
5

=

91

ร้อยละของความพึงพอใจในประเด็นที่ 4

=

4.62 x 100
5

=

92.4

ร้อยละของความพึงพอใจในประเด็นที่ 5

=

=

94

4.70 x 100
= 94
5
รวม
= 4.63 x 100
= 92.6
5
หมายเหตุ ขอให้ส่งตารางวิธีการคานวณร้อยละของความพึงพอใจที่ประมวลผลแล้วให้สานักตรวจและ
ประเมินผล กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560

(แบบ บรง.4-1)
แบบรายการติดตามผลการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน (รายบุคคล)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัด.............................................
ก.ข้อมูลการขอรับบริการ
1.ข้อมูลผู้ขอรับบริการ
ชื่อ...........................................................................นามสกุล..................................................................
ที่อยู่........................................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน..........................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์..................................................................................................................................
อาชีพ.............................................................รายได้เฉลี่ย (ต่อเดือน) .............................................บาท
2.ขอรับบริการด้าน
 จัดหางาน (ระบุ)............................................................................................................................ ....
 พัฒนาฝีมือแรงงาน (ระบุ).................................................................................................................
 ประกันสังคม (ระบุ)...........................................................................................................................
 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ระบุ)...............................................................................................
ลงชื่อ..............................................................ผู้ให้บริการ
(
)
บัณฑิตแรงงานประจาตาบล...........................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ....................
ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ มีอาชีพและ/หรือรายได้เพิ่มขึ้น
ข.ข้อมูลการให้บริการ
1. ได้รับบริการ(ระบุรายละเอียดการให้บริการ) ..............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ผลลัพธ์ด้านการมีอาชีพและหรือรายได้เพิ่มขึ้น (ระบุรายละเอียด) ..............................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............
ลงชื่อ..............................................................ผู้ติดตามผล
(
)
บัณฑิตแรงงานประจาตาบล..............................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ....................

(แบบ บรง.4)
แบบรายงานความประทับใจของบัณฑิตแรงงานแต่ละศูนย์แรงงานอาเภอ (รายบุคคล)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศูนย์แรงงานอาเภอ...................................................................
จังหวัด.............................................
ความประทับใจ
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ..................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอให้แนบภาพถ่ายพร้อมคาบรรยายภาพ อย่างน้อย 2 ภาพ
ลงชื่อ..............................................................
(
)
บัณฑิตแรงงานประจาตาบล...........................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ....................
หมายเหตุ
ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลที่ได้จากผลผลิต หรือผลลัพธ์ของการปฏิบัติกิจกรรมงาน

โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย
(กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายฯ)

แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการสาน - สร้าง – เสริมสุขแรงงานไทย
สานักงานแรงงานจังหวัด......................................................................
ลาดับ
ที่

กิจกรรม
กิจกรรมนาภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่พนื้ ที่

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ จานวน ผลการใช้จ่าย
รายละเอียด
ผู้รบั บริการ งบประมาณ
คน

ร้อยละ
ปัญหา /อุปสรรค/
ของ
แนวทางแก้ไข
ความพึงพอใจ

หมายเหตุ

กิจกรรมที่ ๑ บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานฯ
ครั้งที่ ๑ - สาธิตอาชีพ......... จานวน...... คน

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสานสร้างความเข้มแข็งฯ

กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมเพือ่ พัฒนาแรงงานนอกระบบฯ
กลุ่ม .................... โดยอาสาสมัครแรงงาน
สมาชิก ...........

รวมทั้งสิ้น

ภาพรวมความพึงพอใจเฉลี่ยทั้งโครงการ
(มีความสุข และมีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน)

โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน
(กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์)

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัด.................................... ประจาปี 2560
ที่

(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๓ ในส่วนที่เกีย่ วข้องกับจังหวัด)

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนการทางาน
1  ประชุม/ขับเคลื่อนการปฏิบัติของ
จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตาม
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ การปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการ
ด้านแรงงานระดับจังหวัด
ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ระดับจังหวัด
2  จัดทาแผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัด.....
ประจาปี 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การคุม้ ครอง แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือ
3  ช่วยเหลือ คุ้มครอง เยียวยา และ
ดาเนินการช่วยเหลือ คุ้มครอง
ติดตามสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน
เยียวยา และติดตามสิทธิประโยชน์
ด้านแรงงาน ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
แรงงานบังคับหรือค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4  การตรวจแรงงาน
(1) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดกิจการกลุ่ม
-- แผนการตรวจแรงงาน อย่างน้อย เสี่ยงในพื้นที่ และจัดทาแผนตรวจ
ต้องมีกาหนดเป้าหมายการตรวจใน
แรงงานกลุ่มเสี่ยง
กิจการปศุสัตว์และเกี่ยวเนื่อง -(2) ดาเนินการตรวจแรงงาน
กลุ่มเสี่ยงตามแผนที่กาหนดร่วมกัน
-- และในจังหวัดชายทะเล แผนการ
- กิจการปศุสัตว์และเกี่ยวเนื่อง
ตรวจแรงงาน อย่างน้อยต้องมีกาหนด
เป้าหมายการตรวจในกิจการประมงและ - กิจการสิ่งทอ
- เรือประมง
เกี่ยวเนื่อง -- สถานแปรรูปสัตว์น้า

เป้าหมาย
ปี 2560

หน่วยนับ
รวม

(ครั้ง/คน
/แห่ง/ฯลฯ)

งบประมาณ
(ถ้ามี)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

ครั้ง

18,000

สรจ.

1 - - - - - - - - - - -

1

ครั้ง

-

สรจ.

n/a
n/a

คน
บาท

n/a

สสค.
สปจ.

1

ครั้ง

2,000

สรจ.

300,000

สสค.

ปี 2559

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

ประเด็นกิจกรรม

1 - - - - - - - - - - -

-

5
5
2
5

5
5
2
5

5
5
2
5

5
5
2
5

5
5
2
5

5
5
2
5

5
5
2
5

5
5
2
5

5
5
2
5

5
5
2
5

-

50
50
20
50

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

2
ที่

(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๓ ในส่วนที่เกีย่ วข้องกับจังหวัด)

5

 การตรวจตามคาสั่ง คสช 101/2557

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ปี 2560

หน่วยนับ
รวม

(ครั้ง/คน
/แห่ง/ฯลฯ)

งบประมาณ
(ถ้ามี)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- - - - - - - - - -

1

ครั้ง

2,000

สจจ.

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

55

1 - - - - - - - - -

1

ครั้ง

20,000

สรจ.

- - 1 - - 1 - - 1 -

4

ครั้ง

5,000

สรจ.

- 2 - 2 - 2 - 2 - 2

12

แห่ง

-

สสค.

- - - - - - - - - -

1

เล่ม

-

สรจ.

- 1 - - - - - 1 - -

2

ครั้ง

10,000

สรจ.

ปี 2559

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

ประเด็นกิจกรรม

(1) หาข่าวและกาหนดเป้าหมายการ 1 ตรวจร่วมกับหน่วยงานด้านความมัน่ คง
และฝ่ายปกครองในพื้นที่ พร้อมทั้ง
จัดทาแผนตรวจตามการข่าว
(2) ดาเนินการตรวจตามแผนที่
- 5
กาหนดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้แรงงานกลุม่ เสีย่ งเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์
6  สร้างการรับรู้ให้กับแรงงานหรือ
(1) จัดทาแผ่นพับจานวน 2,000 - สถานประกอบกิจการ
แผ่น เพื่อให้ความรูเ้ กี่ยวกับการค้า
มนุษย์ สิทธิ หน้าที่ และบทลงโทษ
(2) รณรงค์สร้างจิตสานึกและ
- 1
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการ
สื่อสารท้องถิ่น อาทิ นสพ.ท้องถิ่น
วิทยุชุมชน รายการโทรทัศน์ท้องถิน่
7  ส่งเสริมแนวปฏิบตั ิการใช้แรงงานที่ดี ดาเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบ - 2
(GLP) และมาตรฐานแรงงานไทย
กิจการจัดทาแนวปฏิบัติการใช้
(TLS.) ในสถานประกอบกิจการ
แรงงานที่ดี (GLP) หรือจัดมาตรฐาน
แรงงานไทย (TLS.)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาเครือข่ายและบริหารข้อมูล
8  จัดทาทะเบียนรายชื่อภาคีเครือข่าย
ดาเนินการจัดทาทะเบียนรายชื่อ
1 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
พร้อมช่องทางติดต่อภาคีเครือข่ายใน
ประชาชน และภาคประชาสังคม
พื้นที่
(NGOs) ในพื้นที่
9  ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดเวทีหรือสร้าง ดาเนินการจัดเวทีเสวนา/ประชุม
- ช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูล/ ข่าวสาร
แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารระหว่างภาคี
ระหว่างภาคีเครือข่าย
เครือข่าย

ผู้รับผิดชอบ................................................ ตาแหน่ง..................................................... โทรศัพท์.......................................... โทรสาร........................................... e-mail……………….……………………….

แบบรายงานตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน

จังหวัด

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจาเดือน

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ
(ครั้ง/คน/
แห่ง/ฯลฯ)

สัดส่วน
ผลการดาเนืนงาน
ตามแผน

รวม

ปี 2559
ต.ค.

พ.ย.

ปี 2560
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนการทางาน
1 จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานระดับจังหวัด

สรจ.

ครั้ง

#DIV/0!

0

2 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัด..... ประจาปี 2560

สรจ.

ครั้ง

#DIV/0!

0

สสค.

คน

#DIV/0!

0

สปจ.

บาท

#DIV/0!

0

สรจ.

ครั้ง

#DIV/0!

0

รวม

#DIV/0!

0

- กิจการ.........................................................................................

ครั้ง

#DIV/0!

0

- กิจการ.........................................................................................

ครั้ง

#DIV/0!

0

- กิจการ.........................................................................................

ครั้ง

#DIV/0!

0

- กิจการ.........................................................................................

ครั้ง

#DIV/0!

0

- กิจการ.........................................................................................

ครั้ง

#DIV/0!

0

สจจ.

ครั้ง

#DIV/0!

0

สจจ.

ครั้ง

#DIV/0!

0

สรจ.

ครั้ง

#DIV/0!

0

(2) รณรงค์สร้างจิตสานึกและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารท้องถิ่น อาทิ นสพ.ท้องถิ่น วิทยุชุมชน รายการโทรทัศน์ท้องถิ่น

สรจ.

ครั้ง

#DIV/0!

0

7 ดาเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) หรือจัดมาตรฐานแรงงานไทย (TLS.)

สสค.

แห่ง

#DIV/0!

0

8 ดาเนินการจัดทาทะเบียนรายชื่อ พร้อมช่องทางติดต่อภาคีเครือข่ายในพื้นที่

สรจ.

เล่ม

#DIV/0!

0

9 ดาเนินการจัดเวทีเสวนา/ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างภาคีเครือข่าย

สรจ.

ครั้ง

#DIV/0!

0

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การคุ้มครอง แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือ
3 ดาเนินการช่วยเหลือ คุ้มครอง เยียวยา และติดตามสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน ให้กบั ผู้ที่ตกเป็น
เหยือ่ แรงงานบังคับหรือค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4 (1) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อกาหนดกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ และจัดทาแผนตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยง
(2) ดาเนินการตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยงตามแผนที่กาหนดร่วมกัน

สสค.

5 (1) หาข่าวและกาหนดเป้าหมายการตรวจร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทาแผนตรวจตามการข่าว
(2) ดาเนินการตรวจตามแผนที่กาหนดร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้แรงงานกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์
6 (1) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้เกีย่ วกับการค้ามนุษย์ สิทธิ หน้าที่ และบทลงโทษ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาเครือข่ายและบริหารข้อมูล

ข้อมูลผลการตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยงตามข้อ 4 (2) เพิ่มเติม (โปรดระบุประเด็นปัญหาที่พบและการดาเนินการ)

ผู้รับผิดชอบ................................................................................... ตาแหน่ง........................................................................................ โทรศัพท์............................................... โทรสาร................................................ e-mail……………….………….....…………….

แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2560
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัด…………..…………..
1. บทสรุปผู้บริหาร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนการทางาน
1) ........................................................................................................................... .........................................
2) ........................................................................................................................... .........................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การคุ้มครอง แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือ
1) ........................................................................................................................... .........................................
2) ....................................................................................................................................................... .............
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1) ........................................................................................................................... .........................................
2) ....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้แรงงานกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์
1) ........................................................................................................................... .........................................
2) ............................................................................................................................. .......................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาเครือข่ายและบริหารข้อมูล
1) ........................................................................................................................... .........................................
2) ....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
3. ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
................................................................................................................................................... ...........................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE Number One)
(กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์)

แบบ พย. 1
แบบรายงานการดาเนินการ
ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ประจาปีงบประมาณ 2560
จังหวัด................................
-----------------------1. รำยงำนจำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ในสถำนประกอบกำรเดิม (รำยงำนตำมยอดสะสมจนถึงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559)
ลาดับที่ ชื่อสถานประกอบการ
ผลการส่งเสริมและรณรงค์ตามโครงการฯ

2. รำยงำนจำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ในสถำนประกอบกำรที่จัดตั้งใหม่ (เป้ำหมำย ปี 2560 จำนวน .................... แห่ง เทียบกับเป้ำหมำยที่กำหนด
ในปี 2560)
ลาดับที่ ชื่อสถานประกอบการ
ผลการส่งเสริมและรณรงค์ตามโครงการฯ

หมายเหตุ ขอให้อธิบายสาระสาคัญการดาเนินงาน อาทิ การส่งเสริม รณรงค์ ตรวจเยี่ยม ต่อยอดโครงการฯ พร้อม
แนบภาพถ่าย/เอกสารการเข้าร่วมโครงการฯ (ถ้ามี)

แบบ พย. 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัด.............................. ประจาไตรมาสที่ ................................
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
ยอดสะสม
ไตรมาสปัจจุบัน
แห่ง
คน
แห่ง
คน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(คิดเป็นร้อยละ)

ปัญหา/อุปสรรค

จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถำนประกอบกำร
จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ในสถำนประกอบกำร
กำรขยำยเครือข่ำยสมำชิกชมรม
TO BE NUMBER ONE
กิจกรรมอื่นๆ ที่ดำเนินกำร ดังนี้
4.1 .............................................................................
4.2 .............................................................................
4.3 .............................................................................
4.4 .............................................................................

หมายเหตุ : กรุณาส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในทุกวันที่ 5 ของเดือนมกราคม 2560 เดือนเมษายน 2560 เดือนกรกฎาคม 2560 และเดือนตุลาคม 2560

การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่
โดยอาสาสมัครแรงงาน
(กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายฯ)

แบบ สภ. 1
แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน
ตาบล......................อาเภอ.......................จังหวัด......................................
ประจาเดือน...................................พ.ศ.........................
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
1. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน
- สื่อวิทยุ
จานวน...............................ครั้ง
- เสียงตามสาย
จานวน...............................ครั้ง
- ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
จานวน...............................ครั้ง
- ประชุม/ประชาคม
จานวน...............................ครั้ง
- แจ้งข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานด้วยตนเอง
จานวน...............................คน
- อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................
จานวน..............................ครัง้
2. งานบริการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
2.1 งานจัดหางาน
2.2 การพัฒนาฝีมือแรงงาน
2.3 งานคุ้มครองแรงงาน
2.4 งานประกันสังคม

2.5 งานสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานต่างประเทศ
3. งานสารวจข้อมูล
3.1 ความต้องการมีงานทา / ว่างงาน
3.2 ความต้องการด้านฝึกอาชีพ
3.3 แรงงานนอกระบบ
3.4 คนพิการ
3.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................
4.งานเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านยาเสพติด
4.1 แจกสื่อเผยแพร่การป้องกันยาเสพติด
- แผ่นพับ
- โปสเตอร์
- วิดีทัศน์
4.2 ให้คาแนะนาความรู้ด้านยาเสพติด
4.3 ให้คาแนะนาเรื่องการบาบัดรักษายาเสพติด

- มีผู้ต้องการสมัครงานพร้อมใบสมัครงาน
จานวน.....................คน
- มีผู้ต้องการฝึกอาชีพพร้อมใบสมัคร
จานวน.....................คน
- มีผู้ต้องการรับบริการด้านคุ้มครองแรงงาน
(เอกสารแนบ)
จานวน...................คน
- มีผู้สมัครผู้ประกันตน(มาตรา 40)
พร้อมใบสมัคร
จานวน...................คน
- มีผู้ต้องการรับบริการด้านประกันสังคม
จานวน..................คน
- มีผู้ต้องการรับบริการด้านสิทธิประโยชน์
ด้านแรงงานต่างประเทศ จานวน...........คน
จานวน..................ครั้ง...................คน
จานวน..................ครั้ง...................คน
จานวน..................ครั้ง...................คน
จานวน..................ครั้ง...................คน
จานวน..................ครั้ง..................คน
(แนบรายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ จานวนลูกจ้าง)
จานวน.........................แห่ง
จานวน.........................แห่ง
จานวน.........................แห่ง
จานวน.........................แห่ง .........................คน
จานวน.........................แห่ง .........................คน
ลงชื่อ..............................................................
(...........................................................)
อาสาสมัครแรงงานประจาตาบล.................................

หมายเหตุ 1) แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสมัครคนหางาน หรือ ใบสมัครฝึกอาชีพ และอื่นๆ
2) หากมีภาพถ่ายกิจกรรมให้แนบด้วย

เลขที่….............

แบบ สภ. 2

แบบรับเรื่องส่งต่อของผู้ขอรับบริการด้านแรงงาน (รายบุคคล)
จังหวัด…………………………………………………เดือน.........................พ.ศ...............
สาหรับเจ้าหน้าที่
วันที.่ ........เดือน............................พ.ศ...............

1. ข้อมูลผู้รับบริการ
1.1 เลขที่รหัสประจำตัวประชำชน
1.2 ชื่อ............................นำมสกุล.......................................อำยุ.........ปี วุฒิกำรศึกษำ.................................
เลขที.่ ...........หมู่ท.ี่ .........ถนน........................ตำบล.......................อำเภอ.........................
จังหวัด...............................โทรศัพท์...............................
สถำนภำพกำรทำงำน
มีงำนทำ
ว่ำงงำน/ตกงำน
2. รายละเอียดการรับบริการด้านแรงงาน (บริการที่ต้องการขอรับจากหน่วยงาน)
สมัครงำนในประเทศ
สมัครฝึกอำชีพ
สิทธิประโยชน์ด้ำนคุ้มครองแรงงำน
สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรประกันสังคม
สิทธิประโยชน์แรงงำนไทยในต่ำงประเทศ
ด้ำนบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
3. ช่องทางการเข้าสู่การรับบริการ
อำสำสมัครแรงงำน
บัณฑิตแรงงำน
กำรให้บริกำร ณ สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
ออกหน่วยเคลื่อนที่โดยสำนักงำนแรงงำนจังหวัด
ศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงแรงงำน
ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงำนอื่น
4. สรุปผลการให้บริการของสานักงานแรงงานจังหวัด
4.1 รายละเอียดการให้บริการ
- ส่งต่อให้หน่วยงานอื่น
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด
สถำบัน/ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด
สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัด
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด
หน่วยงำนอื่นๆ (ระบุ)..........................
- ดาเนินการโดยสานักงานแรงงานจังหวัด
สิทธิประโยชน์ด้ำนแรงงำนต่ำงประเทศ
ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
4.2 การติดตามผลการให้บริการ (ตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม)
ได้รับกำรฝึกอำชีพ
มีงำนทำ
มีรำยได้เสริม
ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครองแรงงำน
ได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
ได้รบั สิทธิประโยชน์กำรทำงำนต่ำงประเทศ
ไม่สำมำรถติดต่อได้
ยังไม่ได้รับกำรแก้ไข เพรำะ..............................................................
5. อื่นๆ.......................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ
(..................................................)
ตาแหน่ง.....................................................
วันที.่ ........../...................../………….

แบบ สภ. 3
แบบรายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
รอบที่ 1 (ไตรมาสที่ 1 – 2)
ผู้รับบริการด้านแรงงานจากการประสานงานของอาสาสมัครแรงงาน
รอบที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 – 4)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัด.........................................
******************************************************************************************************
จานวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับบริการและตอบแบบสอบถาม.................คน
1.ประเด็นความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละของ
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด ความพึงพอใจ
1. การให้ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง
และชัดเจนของอาสาสมัครแรงงาน
2. การให้บริการด้วยความสุภาพ
อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
3. การให้บริการมีความสะดวก และ
รวดเร็ว
4. การให้บริการตรงกับความ
ต้องการ
5. ความพึงพอใจโดยรวม
2.สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ และการดาเนินงาน
ปัญหา
1. ........................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
1. ........................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................................................
คาชี้แจง
1. สานักงานแรงงานจังหวัดประมวลจากแบบสารวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนจัดส่งให้สานักตรวจและประเมินผล
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ คานวณตามแบบวิธีคิดในคู่มือการปฏิบัติงานฯ

หน ้าที่ 1

สภ.4

แบบรายงานผลการปฎิบตั ิงานและการใช้จ่ายเงิน ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รบั บริการด้านแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุงจากปี 2559)
สานักงานแรงงานจังหวัด...................................................... ประจาเดือน .................................
โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ
(บาท)

รวม
( หน่วยนับ ) ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 สะสม
เป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงาน (ผลงานและผลเงิน)

แผนงำน : แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ผลผลิต : ประชำชนวัยแรงงำนในพื้นที่ได้รับบริกำรด้ำนแรงงำน

กิจกรรมหลัก 1 : ประสานการให้บริการด้านแรงงาน
งบทางาน

ก 1.1 ประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดย
อาสาสมัครแรงงาน
ผลการเบิกจ่ายเงินตามกิจกรรม 1.1
กิจกรรมหลัก 2 : บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่
ประชาชนในพื้นที/่ ชุมชน
ก 2.1 การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการฯ

ผลการเบิกจ่าย

บาท

0
งบทางาน

ผลการเบิกจ่ายเงินตามกิจกรรม 2.1
ผลการเบิกจ่าย
บาท
ผลงาน การให้บริการด้านแรงงานเชิงบูรณาการ (นาส่งผลผลิตและเป้าหมายการให้บริการ สป.) ตามกิจกรรม 1.1 และ 2.1 จาแนกตามภารกิจ ดังนี้
1.1 งานจัดหางาน
- จำนวนผู้มำขอรับบริกำร (อสร. ชี้เป้ำ)
คน
ผลการดาเนินงาน
- จำนวนที่ได้รับกำรคัดกรองและส่งต่อ (สรจ. คัดกรอง)
คน
- จำนวนผู้ได้รับกำรบรรจุงำน ( สรจ. ติดตำมผล)
คน
1.2 งานฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
- จำนวนผู้มำขอรับบริกำร (อสร. ชี้เป้ำ)
คน
ผลการดาเนินงาน
- จำนวนที่ได้รับคัดกำรกรองและส่งต่อ (สรจ. คัดกรอง)
คน
- จำนวนผู้ได้รับกำรฝึก/พัฒนำทักษะ (สรจ. ติดตำมผล)
คน
1.3 งานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
- จำนวนผู้มำขอรับบริกำร (อสร. ชี้เป้ำ)
คน
ผลการดาเนินงาน
- จำนวนที่ได้รับกำรคัดกรองและส่งต่อ (สรจ. คัดกรอง)
คน
- จำนวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ (สรจ. ติดตำมผล)
คน

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
1.4 งานสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม
- จำนวนผู้มำขอรับบริกำร (อสร. ชี้เป้ำ)
- จำนวนที่ได้รับกำรคัดกรองและส่งต่อ (สรจ. คัดกรอง)
- จำนวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ (สรจ. ติดตำมผล)
1.5 สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
- จำนวนผู้มำขอรับบริกำร (อสร. ชี้เป้ำ)
- จำนวนที่ได้รับกำรคัดกรองและส่งต่อ (สรจ. คัดกรอง)
- จำนวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ (สรจ. ติดตำมผล)

งบประมาณ
(บาท)
ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

1.6 งานโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
โดยผ่าน ผลการดาเนินงาน
อาสาสมัครแรงงาน
รวมการให้บริการด้านแรงงาน ( 1.1 - 1.6 )
- จำนวนผู้มำขอรับบริกำร (อสร. ชี้เป้ำ)
- จำนวนที่ได้รับกำรคัดกรองและส่งต่อ (สรจ. คัดกรอง)
- จำนวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ (สรจ. ติดตำมผล)
- จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ้ำงงำนฯ โดย อสร.
1.7 งานให้คาปรึกษา/ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน

รวมทัง้ สิน้

ไม่นาส่งผลผลิต

รวม
( หน่วยนับ ) ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 สะสม
เป้าหมาย

ผลการเบิกจ่ายเงินตามกิจกรรม 1.2
ก 1.3 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
อาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิด
(ชะลอการดาเนินกิจกรรมจนกว่าจะได้รับแจ้ง)
ผลการเบิกจ่ายเงินตามกิจกรรม 1.3

สภ.4

คน
คน
คน

0
0
0

คน
คน
คน

0
0
0

คน
0
คน
คน
คน
คน
คน
ครั้ง

กิจกรรมหลัก 1 : ประสานการให้บริการด้านแรงงาน
ก 1.2 ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน

ผลการปฏิบัติงาน (ผลงานและผลเงิน)

หน ้าที่ 2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

งบรายการเฉพาะ
ผลการดาเนินงาน

คน

0

ผลการเบิกจ่าย

บาท

0
งบรายการเฉพาะ

ผลการดาเนินงาน

ครั้ง
คน

0
0

ผลการเบิกจ่าย

บาท

0

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ
(บาท)

ก 1.4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน

รวม
( หน่วยนับ ) ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 สะสม
งบรายจ่ายอื่น
เป้าหมาย

หน ้าที่ 3

ผลการปฏิบัติงาน (ผลงานและผลเงิน)

สภ.4

ครั้ง

0

คน

0

บาท

0

คน
คน
คน

0
0
0

ครั้ง
คน
ครั้ง
ครั้ง

0
0
0
0

6. บริหำรจัดกำรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงำน อสร.
ก 2.2 งานสานักงานแรงงานจังหวัดที่สนับสนุนการทางานของจังหวัด

ครั้ง

0

1) ออกหน่วยเคลือ่ นที่ โดย สรจ. เป็นหลัก

ครัง้

0
0
0
0
0
0
0

ผลการดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่ายตามกิจกรรม 1.4
ก 1.5 งานสานักงานแรงงานจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับ อสร.
1. ประชุมเพื่อชี้แจงกรอบแนวทำงกำรดำเนินงำนแก่ อสร.
2. ประชุมหัวหน้ำส่วนที่มีวำระเกี่ยวข้องกับ อสร.
3. ประชุมเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวกับงำน อสร. (พี่เลี้ยง อสร.)
4. ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงำน อสร. ระดับจังหวัด
/แต่งตั้งอำสำสมัครแรงงำน
5. ปรับปรุงฐำนข้อมูลทะเบียนประวัติ อสร.
6. แต่งตั้งคณะทำงำนคัดเลือก อสร.ดีเด่นระดับจังหวัด
7. ติดตำมกำรดำเนินงำนของแกนนำ อสร.

2) ออกหน่วยเคลือ่ นที่ โดยร่วมกับหน่วยงานอืน่

(ระบุงบประมาณ)

ไม่นาส่งผลผลิต

ไม่นาส่งผลผลิต

คน
ครัง้
คน

3) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด

วาระ
คน

4) กิจกรรม/โครงการอืน่ ๆ ระบุ................................................
กิจกรรม/โครงการอืน่ ๆ ระบุ................................................

ไม่นาส่งผลผลิต

ครัง้
คน
ครัง้
คน

0

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ
(บาท)

รวม
( หน่วยนับ ) ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 สะสม
เป้าหมาย

หน ้าที่ 4

ผลการปฏิบัติงาน (ผลงานและผลเงิน)

สภ.4

แผนงำนบูรณำกำร ป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด ภำยใต้โครงกำร : เสริมสร้ำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด(โครงกำรในภำพรวม งบบูรณำกำรด้ำนยำเสพติด)

กิจกรรมหลัก 1 : ดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
- โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ปี 2560
ผลการเบิกจ่ายเงิน ตามกิจกรรมโครงการฯ

งบรายจ่ายอื่น
ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

ครั้ง

0

คน

0

บาท

0

แผนงำนบูรณำกำรกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ ภำยใต้โครงกำร : สำน สร้ำง เสริมสุขแรงงำนไทย(งบบูรณำกำร)

กิจกรรมหลัก 1 : จัดบริการด้านแรงงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความปรองดอง
- จานวนการรวมกลุม่ แรงงานนอกระบบ โดย อสร.

งบรายจ่ายอื่น
ผลการดาเนินงาน

กลุม่

0

ข้อคิดเห็น/ข้อแนะนาเพิ่มเติม
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ชือ่ - นามสกุล......................................................
ตาแหน่ง ....................................................
วันที่ ..........เดือน ......................... พ.ศ. ............

แบบ สภ. 5
แบบสำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรประชำชนผู้รับบริกำรด้ำนแรงงำน
จำกกำรประสำนงำนของอำสำสมัครแรงงำน
*************************
คำอธิบำย : ขอให้ท่านเติมเครื่องหมาย ลงในช่องว่าง เพื่อกระทรวงแรงงานจะได้นาข้อมูลที่ได้รับไปประมวลผล
ความพึงพอใจ เรื่องการประสานการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ /ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน และนาผล
ไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการดาเนินงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
ชาย
หญิง
1.2 อายุ
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 – 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
1.3 อาชีพ
ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน
ผู้ว่างงาน ประกอบอาชีพอิสระ
อื่นๆ (ระบุ).....................................
2. ประเด็นควำมคิดเห็น
ระดับควำมพึงพอใจ
ประเด็นควำมคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. การให้ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนของอาสาสมัครแรงงาน
2. การให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
3. การให้บริการมีความสะดวก และรวดเร็ว
4. การให้บริการตรงกับความต้องการ
5. ความพึงพอใจโดยรวม
3. ปัญหำในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร และกำรดำเนินงำน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร และกำรดำเนินงำน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
******************************************

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
สานักงานแรงงานจังหวัด............................................
ลาดับ

ผลงานดีเด่นแต่ละด้าน

เกณฑ์คะแนน ผลการให้คะแนน
(คะแนน)
(คะแนน)

๑ ด้านวิสัยทัศน์ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
ให้แสดงวิสัยทัศน์ด้านการให้บริการประชาชนในภารกิจของ
กระทรวงแรงงานด้านใดด้านหนึง่ ในบทบาทของอาสาสมัครแรงงาน
(เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาต่อคณะกรรมการก็ได้)
๒ ด้านจิตอาสา (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
๒.๑ เป็นผู้มีจิตอาสาโดยเสียสละอุทิศเวลา กาลังกายและ
กาลังใจ โดยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ มีผลงานเป็นรูปธรรม
อย่างสม่าเสมอ
๒.๒ เป็นผู้มีจิตอาสาอุทิศเวลาให้แก่ส่วนราชการกระทรวงแรงงาน
และส่วนราชการอื่นอย่างต่อเนือ่ ง มีผลงานเป็นรูปธรรม
๓ ด้านการพัฒนาตนเอง (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
๓.๑ เป็นผู้ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการประชุมสัมมนาที่ส่วนราชการ
กระทรวงแรงงานหรือส่วนราชการอื่นจัดขึ้นอย่างสม่าเสมอ
๓.๒ มีภาวะความเป็นผู้นา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเผยแพร่
ความรู้ด้านแรงงานและด้านอื่นๆที่ได้จากการพัฒนาตนเองเพื่อ
ถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี
๔ ด้านความรู้และความสามารถตามหน้าที่อาสาสมัครแรงงาน (คะแนนเต็ม
๔.๑ ผลงานดีเด่นในภารกิจของสานักงานแรงงานจังหวัด
(เช่น การสารวจจัดเก็บข้อมูลความต้องการด้านแรงงานของ
ประชาชนในพื้นที่)
๔.๒ ผลงานดีเด่นในภารกิจของสานักงานจัดหางานจังหวัด
(เช่น การประชาสัมพันธ์งานจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว)
๔.๓ ผลงานดีเด่นในภารกิจของสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
(เช่น การสนับสนุนการฝึกอาชีพของประชาชนในชุมชน/พื้นที่
๔.๔ ผลงานดีเด่นในภารกิจของสานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด (เช่น การช่วยเหลือประชาชน กรณีถูกเลิกจ้าง
และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกเลิกจ้าง)
๔.๕ ผลงานดีเด่นในภารกิจของสานักงานประกันสังคมจังหวัด
(เช่น การเชิญชวนให้มีผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐)
รวมทั้งสิน้

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๕๐ คะแนน)
๑๐

๑๐
๑๐
๑๐

๑๐
๑๐๐

หมายเหตุ

- ตัวอย่างร่างคาสั่ง -

คำสั่งจังหวัด...........................................
ที่
/ ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกอำสำสมัครแรงงำนดีเด่นระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตำมระเบียบกระทรวงแรงงำนว่ำด้วยอำสำสมัครแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ ว่ำด้วยสิทธิ
ประโยชน์ที่อำสำสมัครแรงงำนจะพึงได้รับใน ๒ กรณี คือ ข้อ ๑๕ กำหนดว่ำอำสำสมัครแรงงำนอำจได้รับ
ค่ำใช้จ่ ำยที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติห น้ำที่ และสิทธิประโยชน์อย่ำงอื่นตำมหลักเกณฑ์ที่ปลั ดกระทรวงแรงงำน
กำหนด โดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง และข้อ ๑๖ อำสำสมัครแรงงำนที่ปฏิบัติงำนดีเด่นอย่ำง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ให้ปลัดกระทรวงแรงงำน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือหัวหน้ำคณะผู้แทนคัดเลือกเพื่อเข้ำรับ
โล่และเข็มประกำศเกียรติคุณอำสำสมัครดีเด่น
เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบดังกล่ำวข้ำงต้น และเพื่อเป็นกำรประกำศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่
กระทรวงแรงงำนด้ำนบริกำรประชำชน ในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำกระทรวงแรงงำน วันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๖๐
จึ ง เห็ น สมควรแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กอำสำสมั ค รแรงงำนดี เ ด่ น ระดั บ จั ง หวั ด ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
(๑) แรงงำนจังหวัด
ประธำนกรรมกำร
(๒) จัดหำงำนจังหวัด
กรรมกำร
(๓) ผอ.สถำบัน/ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด
กรรมกำร
(๔) สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัด
กรรมกำร
(๕) ประกันสังคมจังหวัด
กรรมกำร
(๖) นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร
เลขำนุกำรฯ
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
ให้คณะกรรมกำร มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
๑. พิจำรณำคัดเลือกอำสำสมัครแรงงำนดีเด่นของจังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตำม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงำนกำหนดให้เป็นอำสำสมัครดีเด่นในระดับจังหวัด จำนวน ๑ คน
๒. รำยงำนผลกำรคัดเลือกให้จังหวัด และกระทรวงแรงงำนทรำบ เพื่อประกำศเป็นอำสำสมัคร
ดีเ ด่ น ของจั ง หวัด และให้ ไ ด้ รั บ ใบประกำศเกี ยรติ คุ ณ ผู้ ทำคุ ณ ประโยชน์ แก่ ก ระทรวงแรงงำนด้ ำนบริ ก ำร
ประชำชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่จังหวัดมอบหมำย
ทั้งนี้ ให้ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน..........วัน นับแต่วันที่รับทรำบคำสั่ง
 สั่ง ณ วันที่
เดือน
พ.ศ. ๒๕๖๐
(..........................................)
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด..............................

แบบเสนอข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด
ประจาปี ๒๕๖๐
******************************************
รูปถ่าย 2 นิ้ว
๑. หน่วยงานที่เสนอ (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ)
 เสนอด้วยตนเอง
 เสนอจากอาสาสมัครแรงงาน

 เสนอโดยหน่วยงานในสังกัด
 เสนอโดยสานักงานแรงงานจังหวัด

๒. ประวัติส่วนตัวและครอบครัวของอาสาสมัครแรงงาน
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ
นามสกุล
อายุ
ปี
วันเดือนปีเกิด
ศาสนา
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่
หมู่ที่
อาคาร
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ
บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการเลขที่
สถานที่ติดต่อได้สะดวก
ภูมิลาเนาเดิม
ชื่อภรรยาหรือสามี
อาชีพ
มีบุตร
คน สถานที่ทางาน
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ)
 ต่ากว่ามัธยมต้น
 มัธยมต้น
 อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี

เพศ

รหัสไปรษณีย์

 มัธยมปลาย / ปวช. หรือเทียบเท่า
 สูงกว่าปริญญาตรี

๔. การประกอบอาชีพ (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ)
 ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ (โปรดระบุตาแหน่ง).......................................................
 ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. กานัน เป็นต้น
(โปรดระบุตาแหน่ง)..................................................................
 ประกอบอาชีพ (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ) คือ
 พนักงานบริษัท
 รับจ้างทั่วไป
 อาชีพอิสระ / ธุรกิจส่วนตัว (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ) คือ
 ด้านอุตสาหกรรม  ด้านเกษตรกรรม
 ด้านพาณิชยกรรม  ด้านอื่นๆ...........................................

-๒๕. ประวัติการทางานอาสาสมัครแรงงาน
เริ่มปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงานเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
รายละเอียดงานที่ปฏิบัติจากอดีต – ปัจจุบัน (ประกอบเอกสารและภาพถ่าย (ถ้ามี))

๖. ผลงานที่สาคัญดีเด่น (ประกอบเอกสารและภาพถ่าย (ถ้ามี))

- คุณธรรมในการดารงชีวิต

- สิ่งที่เป็นตัวอย่าง หรือแบบฉบับที่ดีต่อผู้อื่นได้

-๓๗. การเป็นสมาชิกหรือกรรมการขององค์การต่างๆ คือ
ลาดับ
ชื่อองค์การ
ที่

๘. การได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ
ลาดับ
รางวัลหรือเกียรติคุณที่ได้รับ
ที่

ตาแหน่ง

ช่วงเวลาที่ดารงตาแหน่ง
จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ.

หน่วยงานที่ให้

เมื่อ พ.ศ.

(ลงนาม)
(

ผู้เสนอ
)
อาสาสมัครแรงงาน

(ลงนาม)
(

ผู้รับรอง
)
แรงงานจังหวัดหรือผู้แทน

แบบลงความเห็น
การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จังหวัด…..................................
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
จังหวัด..................................ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า(นาย/นาง/นางสาว.)............................................
อาสาสมัครแรงงานประจาตาบล..................................อาเภอ...............................เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
จังหวัด..................................
คณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการ
(..............................................)
แรงงานจังหวัด.........................................
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(..............................................)
จัดหางานจังหวัด.........................................

(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(..............................................)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด................................

(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(..............................................)
(..............................................)
ผอ.สถาบัน/ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด........................... ประกันสังคมจังหวัด..................................

(ลงชื่อ)...........................................เลขานุการฯ
(..............................................)
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
สานักงานแรงงานจังหวัด.........................................

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
สานักงานแรงงานจังหวัด............................................
ลาดับ

ผลงานดีเด่นแต่ละด้าน

เกณฑ์คะแนน ผลการให้คะแนน
(คะแนน)
(คะแนน)

๑ ด้านวิสัยทัศน์ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
ให้แสดงวิสัยทัศน์ด้านการให้บริการประชาชนในภารกิจของ
๑๐
กระทรวงแรงงานด้านใดด้านหนึง่ ในบทบาทของบัณฑิตแรงงาน
(เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาต่อคณะกรรมการก็ได้)
๒ ด้านการทางานเป็นทีม (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
พฤติกรรม และการปฏิบตั ิตนในการทางานร่วมกับผู้อื่น
๒๐
เพื่อให้การดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายบรรลุตามเป้าหมาย
๓ ด้านการพัฒนาตนเอง (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
๓.๑ เป็นผู้ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
๑๐
เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการประชุมสัมมนาที่ส่วนราชการ
กระทรวงแรงงานหรือส่วนราชการอื่นจัดขึ้นอย่างสม่าเสมอ
๓.๒ มีภาวะความเป็นผู้นา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเผยแพร่
๑๐
ความรู้ด้านแรงงานและด้านอื่นๆที่ได้จากการพัฒนาตนเองเพื่อ
ถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี
๔ ด้านความรู้และความสามารถตามหน้าที่บัณฑิตแรงงาน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๔.๑ ผลงานดีเด่นในภารกิจของสานักงานแรงงานจังหวัด
๑๐
(เช่น การสารวจจัดเก็บข้อมูลความต้องการด้านแรงงานของ
ประชาชนในพื้นที่)
๔.๒ ผลงานดีเด่นในภารกิจของสานักงานจัดหางานจังหวัด
๑๐
(เช่น การประชาสัมพันธ์งานจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว)
๔.๓ ผลงานดีเด่นในภารกิจของสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๐
(เช่น การสนับสนุนการฝึกอาชีพของประชาชนในชุมชน/พื้นที่
๔.๔ ผลงานดีเด่นในภารกิจของสานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด (เช่น การช่วยเหลือประชาชน กรณีถูกเลิกจ้าง
และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกเลิกจ้าง)
๔.๕ ผลงานดีเด่นในภารกิจของสานักงานประกันสังคมจังหวัด
(เช่น การเชิญชวนให้มีผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐)
รวมทั้งสิน้

๑๐

๑๐
๑๐๐

หมายเหตุ

- ตัวอย่างร่างคาสั่ง -

คำสั่งจังหวัด...........................................
ที่
/ ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกบัณฑิตแรงงำนดีเด่นระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อเป็นกำรประกำศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงแรงงำนด้ำนบริกำรประชำชน ในโอกำสวัน
คล้ ำยวันสถำปนำกระทรวงแรงงำน วันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๖๐ จึงเห็ นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ
คัดเลือกบัณฑิตแรงงำนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
(๑) แรงงำนจังหวัด
ประธำนกรรมกำร
(๒) จัดหำงำนจังหวัด
กรรมกำร
(๓) ผอ.สถำบัน/ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด
กรรมกำร
(๔) สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัด
กรรมกำร
(๕) ประกันสังคมจังหวัด
กรรมกำร
(๖) นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร
เลขำนุกำรฯ
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
ให้คณะกรรมกำร มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
๑. พิจำรณำคัดเลื อกบั ณฑิตแรงงำนดี เด่นของจั งหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตำม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงำนกำหนดให้เป็นบัณฑิตแรงงำนดีเด่นในระดับจังหวัด จำนวน ๑ คน
๒. รำยงำนผลกำรคัดเลื อกให้ จังหวัด และกระทรวงแรงงำนทรำบ เพื่อประกำศเป็น บัณฑิ ต
แรงงำนดีเด่นของจังหวัด และให้ได้รับใบประกำศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงแรงงำนด้ำนบริกำร
ประชำชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่จังหวัดมอบหมำย
ทั้งนี้ ให้ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน..........วัน นับแต่วันที่รับทรำบคำสั่ง
 สั่ง ณ วันที่
เดือน
พ.ศ. ๒๕๖๐
(..........................................)
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด..............................

แบบเสนอข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบัณฑิตแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด
ประจาปี ๒๕๖๐
******************************************
๑. หน่วยงานที่เสนอ (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ)
 เสนอด้วยตนเอง
 เสนอจากอาสาสมัครแรงงาน

รูปถ่าย 2 นิ้ว

 เสนอโดยหน่วยงานในสังกัด
 เสนอโดยสานักงานแรงงานจังหวัด

๒. ประวัติส่วนตัวและครอบครัวของบัณฑิตแรงงาน
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ
นามสกุล
อายุ
ปี
วันเดือนปีเกิด
ศาสนา
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่
หมู่ที่
อาคาร
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ
บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการเลขที่
สถานที่ติดต่อได้สะดวก
ภูมิลาเนาเดิม
ชื่อภรรยาหรือสามี
อาชีพ
มีบุตร
คน สถานที่ทางาน
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ)
 ต่ากว่ามัธยมต้น
 มัธยมต้น
 อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี

เพศ

รหัสไปรษณีย์

 มัธยมปลาย / ปวช. หรือเทียบเท่า
 สูงกว่าปริญญาตรี

๔. การประกอบอาชีพ (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ)
 ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ (โปรดระบุตาแหน่ง).......................................................
 ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. กานัน เป็นต้น
(โปรดระบุตาแหน่ง)..................................................................
 ประกอบอาชีพ (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ) คือ
 พนักงานบริษัท
 รับจ้างทั่วไป
 อาชีพอิสระ / ธุรกิจส่วนตัว (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ) คือ
 ด้านอุตสาหกรรม  ด้านเกษตรกรรม
 ด้านพาณิชยกรรม  ด้านอื่นๆ...........................................

-๒๕. ประวัติการทางานบัณฑิตแรงงาน
เริ่มปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงานเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
รายละเอียดงานที่ปฏิบัติจากอดีต – ปัจจุบัน (ประกอบเอกสารและภาพถ่าย (ถ้ามี))

๖. ผลงานที่สาคัญดีเด่น (ประกอบเอกสารและภาพถ่าย (ถ้ามี))

- คุณธรรมในการดารงชีวิต

- สิ่งที่เป็นตัวอย่าง หรือแบบฉบับที่ดีต่อผู้อื่นได้

-๓๗. การเป็นสมาชิกหรือกรรมการขององค์การต่างๆ คือ
ลาดับ
ชื่อองค์การ
ที่

๘. การได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ
ลาดับ
รางวัลหรือเกียรติคุณที่ได้รับ
ที่

ตาแหน่ง

ช่วงเวลาที่ดารงตาแหน่ง
จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ.

หน่วยงานที่ให้

เมื่อ พ.ศ.

(ลงนาม)
(

ผู้เสนอ
)
บัณฑิตแรงงาน

(ลงนาม)
(

ผู้รับรอง
)
แรงงานจังหวัดหรือผู้แทน

แบบลงความเห็น
การพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จังหวัด…..................................
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
จังหวัด..................................ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า(นาย/นาง/นางสาว.)............................................
บัณฑิตแรงงานประจาตาบล......................................อาเภอ..................................เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็น บัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
จังหวัด..................................
คณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการ
(..............................................)
แรงงานจังหวัด.........................................
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(..............................................)
จัดหางานจังหวัด.........................................

(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(..............................................)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด................................

(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(..............................................)
(..............................................)
ผอ.สถาบัน/ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด........................... ประกันสังคมจังหวัด..................................

(ลงชื่อ)...........................................เลขานุการฯ
(..............................................)
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
สานักงานแรงงานจังหวัด.........................................

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน
(กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายฯ)

แบบรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักงานแรงงานจังหวัด..........................................
1. ชื่อโครงการ.........................................................................................................................................................
2. สถานที่ฝกึ อบรม..................................................................................................................................................
3. ระยะเวลาการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน........วัน ระหว่างวันที่..............................ถึงวันที่..................................
4. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม..................คน
จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรม......................คน
5. งบประมาณที่ได้รบั .....................................บาท
งบประมาณที่ใช้......................................บาท
6. เนื้อหาสาระในการฝึกอบรม (โดยสรุป) (ส่วนที่ 1 – 3 ตามที่กาหนดในกรอบแนวทาง)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
7. กิจกรรม/รูปแบบวิธีการ (โปรดแนบรูปถ่ายกิจกรรมเพื่อประกอบการรายงานผลการดาเนินงาน)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
8. คะแนนเฉลี่ย Pre-test ร้อยละ…………………
Post-test ร้อยละ....................
9. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมสาหรับการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ปีตอ่ ไป
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : รายงานผลการดาเนินงานส่งให้กับกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาคหลังการฝึกอบรม
(ภายใน 31 เดือนมีนาคม 2559) หรือ E-mail : volunteer_mol@hotmail.com
..............................................ผู้รายงาน
(...........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที่..........เดือน........................พ.ศ.............

การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
(กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายฯ)

แบบรำยงำนกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด.......................................................
ลำดับที่

รำยละเอียดสื่อประชำสัมพันธ์

จำนวน
แผ่น/ป้ำย/ชิ้น/ฯลฯ

สถำนทีป่ ระชำสัมพันธ์/ช่องทำง

งบประมำณทีใ่ ช้

หมำยเหตุ

1..............................................................

2.................................................................

ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................ผู้รายงาน
(............................................................)
วันที.่ ......................../............................./............................

การให้บริการประชาชนด้านแรงงาน
โดย ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

(ศบร. 01) หน้า 1

แบบสำรวจควำมคิดเห็นควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร

คำชี้แจง

ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน/เคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
จังหวัด........................................................

แบบสารวจความคิดเห็นฉบับนี้ เป็นการเก็บรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ/ลูกจ้าง/
ผู้ประกันตนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน/เคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ได้รับทราบ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อันจะนามาซึ่งการพัฒนาการให้บริการประชาชนต่อไป
*******************************
โปรดทำเครื่องหมำย  ในช่อง  และเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงตำมควำมเป็นจริง
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริกำร
๑.๑ เพศ
 ชาย
 หญิง
๑.๒ อายุ
 ต่ากว่า ๒๐ ปี
 ๒๑ - ๓๐ ปี
 ๓๑ - ๔๐ ปี
 ๔๑ – ๕๐ ปี
 ๕๐ ปี ขึ้นไป
๑.๓ การศึกษา
 ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
 ปวช./ปวส./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
๑.๔ อาชีพปัจจุบัน
 นายจ้าง/สถานประกอบการ
 ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน  ผู้ว่างงาน
 อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว
 นักเรียน/นักศึกษา
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..........
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลกำรใช้บริกำร
๒.๑ ท่านรู้จัก ศบร. / เคาน์เตอร์ฯ จากสื่อหรือช่องทางใด
 สื่อโฆษณาต่าง ๆ เช่น นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ เป็นต้น
 จากเจ้าหน้าที่ / บุคลากรของส่วนราชการ ภายใน/ภายนอกกระทรวงแรงงาน
 จากการบอกต่อของผู้ที่มารับบริการ
 อืน่ ๆ (ระบุ)
๒.๒ ท่านมาใช้บริการ ณ ศบร./เคาน์เตอร์ฯ บ่อยครั้งเพียงใด
 มาใช้บริการเป็นครั้งแรก

 มากกว่า ๑ ครั้ง (รู้จักและกลับมาใช้บริการอีก)

๒.๓ ท่านเดินทางมาใช้บริการ ณ ศบร./เคาน์เตอร์ฯ มีความสะดวกและประหยัดเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง  น้อย
 น้อยมาก
๒.๔ ท่านคิดว่า ศบร./เคาน์เตอร์ฯ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง  น้อย
 น้อยมาก
๒.๕ วันนี้ท่านมาติดต่อเพื่อขอรับบริการเกีย่ วกับเรื่องใด (โปรดระบุชื่องานบริการ)
 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชื่องานบริการ.......................................................................................................
 กรมการจัดหางาน
ชื่องานบริการ.......................................................................................................
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชื่องานบริการ.......................................................................................................
 กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ชื่องานบริการ.......................................................................................................
 สานักงานประกันสังคม
ชื่องานบริการ.......................................................................................................
ส่วนที่ ๓ ควำมต้องด้ำนกำรให้บริกำร
๓.๑ ท่านต้องให้มกี ารเพิม่ งานบริการประเภทใดเพิ่มเติม (โปรดระบุชื่องานบริการ)
 งานบริการข้อมูลข่าวสาร
ชื่องานบริการ.......................................................................................................
 งานบริการรับเรื่อง-ส่งต่อ
ชื่องานบริการ.......................................................................................................
 งานบริการเบ็ดเสร็จ
ชื่องานบริการ.......................................................................................................
 งานบริการอื่นๆ
ชื่องานบริการ.......................................................................................................
๓.๒ ท่านต้องการให้ ศบร./เคาน์เตอร์ฯ เปิดให้บริการในวันและช่วงเวลาใด
 ให้บริการเฉพาะวัน จันทร์ – ศุกร์
 ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.
 ให้บริการเฉพาะวัน จันทร์ – เสาร์
 ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
 ให้บริการทุกวันโดยไม่มีวันหยุด
 ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
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ส่วนที่ ๔ ควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงแรงงำน
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของท่านมากที่สุด
ประเด็นที่ประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
ระดับความไม่พึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแต่งกายเหมาะสม
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี
1.3 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
1.4 เจ้าหน้าทีส่ ามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
1.5 เจ้าหน้าที่มคี วามซื่อสัตย์ สุตจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
1.6 เจ้าหน้าที่มคี วามรู้ ความสามารถ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1 มีผังเพื่ออธิบายขั้นตอนในการให้บริการที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
2.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระเบียบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2.3 มีการให้บริการตามลาดับก่อนหลัง
3. ด้านการประชาสัมพันธ์การให้บริการ
3.1 มีช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่หลากหลาย เข้าใจง่าย สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
3.2 การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม
3.3 มีช่องทางต่าง ๆ ในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นที่เข้าถึงได้ง่าย
เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์, กระดานข่าว และ e-mail/สื่อ ICT
3.4 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ
4. คุณภาพการให้บริการ
4.1 จานวนงานบริการเหมาะสม ครบถ้วนตามความต้องการ
4.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว
5. ด้านสารสนเทศ
5.1 การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการได้อย่างเหมาะสม
5.2 ระบบการให้บริการทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง
5.3 ระบบสืบค้นข้อมูล มีเพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ
6. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
6.1 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
6.2 สถานที่ตั้ง มีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
6.3 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้าดืม่
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
6.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
ส่วนที่ ๕ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ ข้อมูลที่ได้นาไปจัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณ (ศบร.๐๒), แผนปฏิบัติงานประจาเดือน (ศบร.๐๓) และแผนเป้าหมายประจาปีงบประมาณ (ศบร.๐๔)
สาหรับการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน/เคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาปิ่นเกล้า
กรุงเทพมหานคร

 ขอขอบคุณในควำมร่วมมือที่ท่ำนได้เสียสละเวลำให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรในครั้งนี้ 

(ศบร. 02)

แบบฟอร์ม การจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน/เคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
จังหวัด........................................................
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน (เดือน)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

* หมายเหตุ : ให้ ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด รายงานผลการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี พ.ศ.2560 (ศบร.02) ไปยั ง ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน สานักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ภายในเดือนตุลาคม 2559

(ศบร.03)
แบบฟอร์ม การจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน/เคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
จังหวัด...................................
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน (วัน)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* หมายเหตุ : ให้สานักงานแรงงานจังหวัด จัดทาแผนปฏิบัติงานประเดือน (ศบร.๐๓) เป็นประจาทุกเดือน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการ โดยไม่ต้องส่งไปยัง สตป .ศบช. และให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ประกอบการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

(ศบร.04)
แบบฟอร์ม การจัดทาแผนเป้าหมายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน/เคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
จังหวัด
มิติการวัดผลการดาเนินงาน
1. จานวนผู้ใช้บริการที่คาดหมาย (ราย)
2. จานวนงานบริการที่เปิดให้บริการ (งานบริการ)
3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ ศบร. (ร้อยละ)
ที่

ชื่องานให้บริการที่คาดว่าจะให้บริการตามแผน

ผลการดาเนินงานที่คาดหวัง

ประเภทของการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร รับเรื่องส่งต่อ

เบ็ดเสร็จ

ติดตามผล

กรมการจัดหางาน
1. หมวดส่งเสริมการมีงานทา
2. หมวดการไปทางานต่างประเทศ
3. หมวดแรงงานต่างด้าว
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
4. หมวดพัฒนาฝีมือแรงงาน (ประชาชน)
5. หมวดพัฒนาฝีมือแรงงาน (สถานประกอบการ)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
6. หมวดงานด้านการคุ้มครองแรงงาน
7. หมวดงานด้านความปลอดภัยแรงงาน
8. หมวดงานด้านแรงงานสัมพันธ์
9. หมวดงานด้านสวัสดิการแรงงาน
10. หมวดงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย
สานักงานประกันสังคม
11. หมวดงานด้านกองทุนประกันสังคม
12. หมวดสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม (มาตรา ๓๓, ๓๙ และ ๔๐)
13. หมวดกองทุนเงินทดแทน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
14. หมวดงานด้านแรงงาน
15. หมวดงานด้านส่งเสริมอาชีพ

* หมายเหตุ : 1. ให้สานักงานแรงงานจังหวัด จัดทาแผนเป้าหมายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ศบร.04) ส่งไปยัง สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน สานักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ภายในเดือนตุลาคม 2559
2. ให้ขีดเครื่องหมาย  ในช่องประเภทการให้บริการ ที่คาดว่าจะนามาให้บริการตามแผน โดยการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ
กากับ ดูแลและติดตามผลการดาเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานระดับจังหวัด
3. งานบริการเบ็ดเสร็จที่สามารถให้บริการได้ นอกเหนือจากที่ระบุใน 15 หมวด 82 งานบริการ ให้อธิบายเหตุผลเฉพาะว่า ทาไมจึงนับ
งานบริการนั้น เป็นงานบริการแบบเบ็ดเสร็จ (อธิบายในช่องหมายเหตุ)

(ศบร.05)
แบบฟอร์ม รายงานการใช้จ่ายเงินในการดาเนินงาน
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน/เคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
จังหวัด
วันที่
เดือน
พ.ศ.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบประมาณ
ที่ได้รับ

จานวนเงิน
จานวนเงิน
ที่เบิกจ่าย
ที่เบิกจ่ายสะสม
เดือน
. (ต.ค. 59 60)

1.งบดาเนินงาน
- ค่าจ้างเหมาพนักงาน
- อื่นๆ (ระบุ
)
2.งบประชาสัมพันธ์
- ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์ :
.
- ค่าวัสดุโฆษณา :
.
- อื่นๆ (ระบุ
)
3.งบจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
- ค่าหมึกพิมพ์ :
.
- อื่นๆ (ระบุ
)
4.งบโครงการพัฒนาศักยภาพ ศบร. ในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ (ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่และประชาสัมพันธ์/
ค่าวัสดุเพื่อใช้ในการออกหน่วยเคลื่อนที่)

- โต๊ะบูธ
- แบ็คดร็อป
- ชั้นวางโบรชัวร์
- อื่นๆ (ระบุ
)
5.ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า ประปา ไปรษณีย์ โทรศัพท์
- อื่นๆ (ระบุ
)
รวม
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
วันที่

ผู้รายงาน
)
.
.

* หมายเหตุ : ให้สานักงานแรงงานจังหวัด รายงานการใช้จ่ายเงินในการดาเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ศบร.05) ไปยังสานักตรวจและ
ประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน 1 ชุด ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน

(ศบร.06/1)
แบบรายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน เชิงปริมาณ
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน/เคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
จังหวัด
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
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35

ประจาเดือน
ชื่องานให้บริการที่คาดว่าจะให้บริการตามแผน

กรมการจัดหางาน
1. หมวดส่งเสริมการมีงานทา
รับลงทะเบียนผู้สมัครงานในประเทศ โดยผ่านระบบสารสนเทศ (Matching ตาแหน่งงานว่าง)
รับลงทะเบียนนายจ้างและรับแจ้งตาแหน่งงานว่าง โดยผ่านระบบสารสนเทศ
บริการนายจ้างคัดรายชื่อผู้สมัครงาน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
แบบวัดบุคลิกภาพเพือ่ การศึกษาต่อหรือการเลือกอาชีพด้วยระบบ Internet www.doe.go.th/vgnew.
ให้คาแนะนาด้านการประกอบอาชีพ
ให้คาแนะนาด้านการรับงานไปทาที่บา้ น
รับแบบคาขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน (ท.รบ.๑)
รับแบบใบลงทะเบียนผู้วา่ จ้าง ผู้รับงานไปทาที่บ้าน (แบบฟอร์ม)
ให้คาแนะนาการขออนุญาตดาเนินการจัดหางานในประเทศ
ให้คาแนะนาข้อมูลข่าวสารและการหางานแก่ผู้ประกันตน กรณีว่างงาน
รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
รับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
2. หมวดการไปทางานต่างประเทศ
ให้คาแนะนาการจดทะเบียนเป็นบริษัทจัดหางานในประเทศให้คนหางานไปทางานต่างประเทศ
ให้คาแนะนาการเดินทางไปทางานต่างประเทศด้วยตนเอง
ให้คาแนะนาการแจ้งการเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการ
ชั่วคราว
ให้คาแนะนาการไปทางานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง
ให้คาแนะนาคนหางานไปทางานในต่างประเทศกับบริษัทจัดหางาน
ให้คาแนะนาการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางานในต่างประเทศ
รับแบบลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ไปทางานต่างประเทศ (แบบฟอร์ม)
ให้คาแนะนาการขอคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการไปทางานต่างประเทศ
บริการตรวจสอบสิทธิ์การขอรับเงินคืนภาษีจากการไปทางานต่างประเทศ ผ่านระบบบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
3. หมวดแรงงานต่างด้าว
ให้คาแนะนาการขอรับใบอนุญาตทางานครั้งแรกหรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุ
ให้คาแนะนาการขอรับใบอนุญาตทางานสาหรับคนต่างด้าวที่ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยนายจ้างยื่น
ขอรับใบอนุญาตแทน
ให้คาแนะนาการขอรับใบอนุญาตทางานสาหรับคนต่างด้าวที่ถกู เนรเทศ/คนต่างด้าวที่เข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย
และอยู่ระหว่างรอการส่งกลับ/คนต่างด้าวที่เกิดในประเทศแต่ไม่ได้สัญชาติไทย/คนต่างด้าวโดยผลของการถูกถอน
สัญชาติ
ให้คาแนะนาการขอต่ออายุใบอนุญาตทางานคนต่างด้าว
ให้คาแนะนาการขอรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชารุดหรือสูญหาย
ให้คาแนะนาการขออนุญาตเปลี่ยนการทางานหรือเปลี่ยนท้องที่/สถานที่ทางาน/เพิ่มการทางานจากเดิมที่ได้รับ
อนุญาต โดยยังคงทางานในสถานประกอบการเดิม
ให้คาแนะนาการแจ้งยกเลิกการอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
ให้คาแนะนาการแจ้งขอเปลีย่ นแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตทางาน
ให้คาแนะนาการขอใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวสาหรับคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือ
ตามกฎหมายอื่น
ให้คาแนะนาการขอรับใบอนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
ให้คาแนะนาการขอรับใบแทนใบอนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
ให้คาแนะนาการขออนุญาตเปลี่ยนการทางานหรือเปลี่ยนท้องที่หรือสถานที่ทางานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
พม่า ลาว และกัมพูชา
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
4. หมวดพัฒนาฝีมือแรงงาน (ประชาชน)
รับแบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน/ฝึกเตรียมเข้าทางาน/ฝึกยกระดับฝีมือ/ฝึกอาชีพเสริม (กพร.๑๐๑)
รับแบบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทดสอบฝีมอื คนหางานเพื่อไป
ทางานในต่างประเทศ ทดสอบฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ ทดสอบ/รับรองฝีมือแรงงานนานาชาติ

.
ประเภทของการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร รับเรื่องส่งต่อ

ครั้ง

ครั้ง

เบ็ดเสร็จ

ครั้ง

ติดตามผล

ราย

ที่
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ชื่องานให้บริการที่คาดว่าจะให้บริการตามแผน
(ช่างเชื่อมมาตรฐานสากล) (กพร.๒๐๑)
บริการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านระบบ e-learning
5. หมวดพัฒนาฝีมือแรงงาน (สถานประกอบการ)
รับแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ (สท.๑)
ให้คาแนะนาการขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ดาเนินการฝึกภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ ของสถานประกอบการ
ให้คาแนะนาการออกเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบการ
ให้คาแนะนาการขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
6. หมวดงานด้านการคุ้มครองแรงงาน
รับแบบแจ้งการจ้างลูกจ้างเด็ก อายุต่ากว่า ๑๘ ปี (คร.๒)
รับแบบคาร้องเรียนงานตรวจแรงงาน (แบบฟอร์ม)
ให้คาแนะนาการรับเรื่องร้องทุกข์ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ให้คาแนะนาการรับและพิจารณาวินิจฉัยคาร้อง (มาตรา ๑๒๓-๑๒๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑)
รับแบบคาขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
ให้คาแนะนาเกีย่ วกับปัญหาข้อกฎหมาย
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน
บริการรับสาเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
บริการเกี่ยวกับข้อกฎหมายเบื้องต้น ผ่านระบบ IP Video Phone
7. หมวดงานด้านความปลอดภัยแรงงาน
ให้คาแนะนาการตรวจความปลอดภัยในการทางานตามคาร้อง
8. หมวดงานด้านแรงงานสัมพันธ์
ให้คาแนะนาการรับและพิจารณาวินิจฉัยคาร้องทุกข์เกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง (แรงงานสัมพันธ์)
9. หมวดงานด้านสวัสดิการแรงงาน
ให้คาแนะนาการพิจารณาวินิจฉัยคาขอของลูกจ้าง กรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา ๑๒๐ แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
10. หมวดงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย
ให้คาแนะนาการส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน
(Corporate Social Responsibility : CSR) แก่นายจ้าง/ลูกจ้าง
สานักงานประกันสังคม
11. หมวดงานด้านกองทุนประกันสังคม
รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนหรือการแจ้งรับผู้ประกันตน เข้าทางาน
รับแบบคาขอเป็นผู้ประกันตน มาตรา ๓๙ (สปส.๑-๒๐)
รับแบบคาขอสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา ๔๐ (สปส.๑-๔๐)
รับแบบหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (มาตรา ๓๓) (สปส.๖-๐๙)
รับแบบหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา ๓๙) (สปส.๑-๒๑)
รับแบบแจ้งความจานงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน มาตรา ๔๐ (สปส.๑-๔๐/๒)
รับแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.๙-๐๒)
ให้คาแนะนาการขึ้นทะเบียนนายจ้าง กองทุนประกันสังคม
ให้คาแนะนาการขอมีบัตรประกันสังคมของคนต่างด้าว
ให้คาแนะนาการเปลี่ยนบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
รับเรื่องร้องเรียนผู้ประกันตน
ให้คาแนะนาการชาระเงินสมทบตามมาตรา 33, 39, 40
รับแบบคาขอส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนโดยหักบัญชีธนาคาร
ให้คาแนะนาการขอรับเงินสมทบที่ชาระไว้แล้วคืน กองทุนประกันสังคม
รับแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส.๖-๑๐)
รับแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง (สปส. 6-15)
รับแจ้งเปลี่ยนทางเลือกการส่งเงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 40
บริการตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (MOL Smart Service)
12. หมวดสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม (มาตรา ๓๓, ๓๙ และ ๔๐)
รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมทุกกรณี
13. หมวดกองทุนเงินทดแทน
ให้คาแนะนาการขึ้นทะเบียนนายจ้างกองทุนเงินทดแทน

ประเภทของการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร รับเรื่องส่งต่อ

เบ็ดเสร็จ

ติดตามผล

ที่
ชื่องานให้บริการที่คาดว่าจะให้บริการตามแผน
74 ให้คาแนะนาการชาระเงินสมทบจากนายจ้างกองทุนเงินทดแทน
75 บริการขอรับเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจากกองทุนเงินทดแทน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
14. หมวดงานด้านแรงงาน
76 บริการข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน
77 บริการข้อมูลอัตราค่าจ้างขั้นต่า/ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ/ค่าจ้างรายชั่วโมงสาหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
78 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภารกิจ กระทรวงแรงงาน ทุกกรม
79 บริการรับคาร้องขอคืนเงินภาษี และสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
15. หมวดงานด้านส่งเสริมอาชีพ
80 รับสมัครผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
บสมัครฝึกอาชีพ/สาธิตอาชีพอิสระ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (เฉพาะหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านสถานที่และ
81 รัความเหมาะสม)
82 รับสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
งานบริการอื่นๆ (ถ้ามี)
1 โปรดระบุชื่อ..........................................................
2 โปรดระบุชื่อ..........................................................
รวมผลการให้บริการ
ความพึงพอใจ

ประเภทของการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร รับเรื่องส่งต่อ

เบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ : การรายงานผลให้ระบุจานวนเป็นตัวเลขลงในช่องว่างของแต่ละงานบริการ
: กรณีที่มีการให้บริการทีไ่ ม่ตรงตามชื่องานบริการทั้ง 82 ชื่องาน ให้ระบุการให้บริการลงในหมวดงานบริการอื่นๆ
: กรณีการให้บริการรับเรื่องส่งต่อ ถ้าศูนย์ฯ ใด มีหน่วยงานเจ้าของภารกิจมาร่วมให้บริการในวันใดให้ถือว่าการให้บริการ
เรื่องดังกล่าวในวันนั้นเป็นการให้บริการเบ็ดเสร็จ (รายงานผลในช่องเบ็ดเสร็จ)

ติดตามผล

(ศบร.06/2)
แบบรายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน เชิงคุณภาพ (ติดตามผล)
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน/เคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
จังหวัด
ที่

ว.ด.ป.
ติดตามผล

ชื่อ – สกุล

ประจาเดือน
หน่วยงาน
เจ้าของภารกิจ

.
ชื่องานบริการ

ผลการติดตาม

(ศบร. 07)
แบบ Check List เพื่อการพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
จังหวัด
ข้อมูลจากแบบ Check List จะนาไปพัฒนารูปแบบและกระบวนการให้บริการ
ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนในปีต่อๆ ไป
(สานักงานแรงงานจังหวัดเป็นผู้กรอกข้อมูล)
1. แหล่งงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน/จังหวัด
1.1 กระทรวงแรงงาน (สป.) 1.2  งบประมาณ CEO 1.3 งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
2. จานวนผู้ใช้บริการและผลสารวจความพึงพอใจ (เฉพาะศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน)
ผลการดาเนินการ

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

จานวนผู้ใช้บริการ
ร้อยละความพึงพอใจ

3. การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน (เฉพาะศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน)
3.1. การจัดระบบบริการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ง่าย
 มีเอกสาร/แผ่นผับ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
 จัดให้มีแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและประกาศให้ประชาชนทราบ
 จัดให้มีจุดประชาสัมพันธ์และมีเจ้าหน้าที่ประจาตลอดเวลา
 มีบอร์ดประกาศ/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์
 จัดให้มีห้องหรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสามารถเข้าไปดูได้
 มีช่องทางการติดต่อสอบถามเรื่องบริการได้หลายช่องทาง
 โทรศัพท์ หมายเลข
hotline สายด่วน
 โทรสาร หมายเลข
 วิทยุ สถานี
ทุกวัน
ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา
น.
 เว็บไซต์ www.
e-mail
 มีคอมพิวเตอร์ให้ประชาชนค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง
 อื่นๆระบุ
3.2 เปิดช่องทางให้ประชานสามารถเลือกใช้บริการได้หลายทาง
 การล่วงเวลาทาการหรือพักเที่ยง หรือในวันหยุดราชการ
 เปิดให้ยื่นคาขอไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต โทรสาร
 จัดให้มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ ระบุ
(เช่น ทุกวัน พุธ ของสั ป ดาห์ ให้ บ ริการ ณ อาเภอตะกั่ว ป่า หรือทุกวันจันทร์สัปดาห์ ที่ 3 ของเดือน
ร่วมกับเทศบาลเมือง ณ สานักงานเทศบาล เป็นต้น)
 จัดให้มีหน่วยราชการอื่นหรือหน่วยงานภาคเอกชน ให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือรับคาขอแทนได้
 อื่นๆ ระบุ
3.3 มีระบบรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อร้องเรียนของประชาชน
 การจัดกล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 จัดให้มีแบบสอบถามความต้องการของลูกค้า
 มีการจัดทาแผนปรับปรุงการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 ดาเนินการตามแผนที่กาหนดและมีการติดตามผลตามแผนปฏิบัติงาน

3.4 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมในการให้บริการ
 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้รับการอบรม ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่และมีแผนการอบรมอย่างต่อเนื่อง
 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผ่านการทดสอบว่ามีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาในเรื่องที่บริการเป็นอย่างดี
 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผ่านการอบรมเกี่ยวกับกริยามารยาท และจิตสานึกที่ดีในการให้บริการ
 มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสานักงาน(ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา) ให้สามารถบริการแทนกันได้
 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของสานักงานคอยดูแลเป็นครั้งคราวเพื่อความเป็นระเบียบในการให้บริการ
 อื่นๆ ระบุ
3.5 จัดให้มีสถานที่สิ่งแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆที่เหมาะสม
 จัดสถานที่ให้มีความสะอาด และมีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดี
 มีแบบฟอร์มคาร้อง หรือตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มที่เพียงพอ
 มีเก้าอี้นั่งรอบริการที่เพียงพอ
 จัดเตรียมวัสดุสานักงานที่จาเป็น ดินสอ ปากกา สาหรับใช้กรอกคาขอให้บริการ
 มีบริการหนังสือพิมพ์ แผ่นผับ ให้อ่านขณะรอ
 มีจุดบริการน้าดื่ม หรือชา กาแฟ
 มีบริการตู้โทรศัพท์สาธารณะ
 มีโทรทัศน์ให้ดูขณะนั่งรอรับบริการ
 มีสถานที่หรือห้องนั่งรอที่ติดเครื่องปรับอากาศ
 มีบริการเครื่องถ่ายเอกสาร
 อื่น ๆ ระบุ.............................................................................................................
3.6 จัดระบบบริการที่มีคุณภาพ
 จัดขั้นตอนการให้ บ ริการที่มีความเสมอภาค และเป็นธรรม ได้แก่ มีการแจกบัตรคิว หรือจัดช่อง
หรือแนวให้ประชาชนเข้าแถวรอรับบริการ
 มีการบันทึกวันและเวลาการให้บริการ ทุกขั้นตอน
 มีใบแสดงการรับคาขอให้กับผู้ยื่นคาขอ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 จั ดบริ การแบบเบ็ ด เสร็ จ ส าหรั บงานบริก ารที่ มีก ารเชื่อ มโยงและต่ อเนื่ องภายในหน่ว ยงานหรื อ
หลายส่วนราชการ
 มีใบเตือน/แจ้งให้มารับบริการเมื่อถึงกาหนดเวลา
 มีการติดตามผลหลังการให้บริการ
 มีการลดต้น ทุน และลดภาระให้ กับประชาชน ได้แก่ การยกเลิกเอกสารหลักฐานที่ประชาชนต้อง
นามาประกอบการยื่นคาขอ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน
ทั้งนี้หากจังหวัดใดจัดสิ่งอานวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ไม่ได้
ปรากฏ ตามที่ได้รวบรวมไว้นี้ ให้แจ้งเพิ่มเติมได้
4. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

*หมายเหตุ ให้สานักงานแรงงานจังหวัด จัดทาแบบ Check List เพื่อการพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ศบร.13) พร้อมส่งไปยัง
สานักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (รายไตรมาส ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. และ ก.ย.)

โครงการประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนของสานักงานแรงงานจังหวัด
(กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล)

สตป.วป.๖๐

แบบรายงานผลการดาเนินงานประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสานักงานแรงงานจังหวัด ปี ๒๕๖๐
การขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบในพื้นที่
สานักงานแรงงานจังหวัด....................................................
 ครั้งที่ ๑ (ธ.ค. ๕๙)

 ครั้งที่ ๒ (ม.ค. ๖๐)

 ครั้งที่ ๓ (ก.พ. – พ.ค. ๖๐)

 ครั้งที่ ๔ (พ.ค. – ก.ค. ๖๐)

 ครั้งที่ ๕ (ส.ค. ๖๐)

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนของสำนักงำนแรงงำนจังหวัด 1 เรื่อง
๑. ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงาน

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ ๑
ต.ค.๕๙ พ.ย.๕๙ ธ.ค.๕๙

ผลการดาเนินงาน/ผลการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ม.ค.๖๐ ก.พ.๖๐ มี.ค.๖๐ เม.ย.๖๐ พ.ค.๖๐ มิ.ย.๖๐

ไตรมาสที่ ๔
ก.ค.๖๐ ส.ค.๖๐ ก.ย.๖๐

การดาเนินการประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1
- จัดประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพื่อชีแ้ จงแนวทำงกำรประเมินผล
เมื่อวันที่........................................................................................
ขั้นตอนที่ 2
- จัดทำโครงกำรประเมินผล เพื่อขออนุมตั ิจำกผู้วำ่ รำชกำรจังหวัด
ขั้นตอนที่ 3
- รวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร
- ดำเนินกำรสำรวจข้อมูลในพื้นที่ และบันทึกข้อมูลแบบสอบถำม
ขั้นตอนที่ 4
- ประมวล วิเครำะห์ และสรุปข้อมูลเบือ้ งต้น
- ยกร่ำงรำยงำนกำรประเมินผล และนำเสนอในกำรประชุม
หัวหน้ำส่วนฯ เมื่อวันที่.................................................................
ขั้นตอนที่ 5
- จัดทำรำยงำนผลฉบับสมบูรณ์และจัดส่งให้สำนักงำน
ปลัดกระทรวงแรงงำนทรำบ

บาท
ครั้ง
บาท
โครงการ
บาท
แบบ
บาท
ฉบับ
บาท
ฉบับ

๒. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ : ในกำรประชุมหัวหน้ำส่วนฯ เพื่อชี้แจงแนวทำงกำรประเมินผล และกำรประชุมหัวหน้ำส่วนฯ เพื่อนำเสนอร่ำงรำยงำนกำรประเมินผลให้ระบุวันที่ในแบบรำยงำนด้วย

หน่วยงานรับผิดชอบ สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล โทร ๐ ๒๒๓๒ ๑๔๔๐ , ๐ ๒๒๓๒ ๑๔๕๐ โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๓๘๓๓

E-mail : eva_div@hotmail.com

การจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์
และะดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
(กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน)

แบบฟอร์มที่ 1
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ
“รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด................” ปีงบประมาณ 2560
(ไม่ต้องนาส่งกองเศรษฐกิจการแรงงาน)
1. ประเภทของหน่วยงานที่ตอบ
 ราชการ  เอกชน
 องค์กรเอกชน
 อื่น ๆ ระบุ .........................
2. ขอให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด
ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย



2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ



2.2 เนื้อหาสาระ



2.3 ความพึงพอใจ
3. ท่านเคยนาข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์หรือไม่
 เคย (ตอบข้อ 4 – 5)
 ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 6)
4. ท่านนาข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ในทางใด ระบุ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนาไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 บทสรุปผู้บริหาร
 ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน

 สถานการณ์แรงงาน  สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
 ตารางข้อมูลภาคผนวก ที่ ........

6. เนื้อหาสถานการณ์แรงงานจังหวัดที่ท่านสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 บทสรุปผู้บริหาร
 สถานการณ์แรงงาน  สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
 ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
 ตารางข้อมูลภาคผนวก ที่ ........
7. ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดควรปรับปรุงหรือไม่
 ควรปรับปรุง (ตอบข้อ 8 ต่อ)  ไม่ควรปรับปรุง (ข้ามไปข้อ 9)
8. ถ้าต้องปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด
 รูปแบบ
ระบุ ............................................................................................................
 เนื้อหาสาระ ระบุ ............................................................................................................
 อื่น ๆ
ระบุ ............................................................................................................
9. ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม ระบุ ................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี) ...........................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ขอความกรุณาส่งแบบสอบถาม
ได้ทสี่ านักงานแรงงานจังหวัด.....................................................
โทรสาร ............................................ E – mail : ………………………………………

แบบฟอร์มที่ 2
รายงานผลการใช้จ่ายเงินการจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด ปีงบประมาณ 2560
รงจ.

การจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด (ศร.)
โอน
12 เดือน
บาท

เบิกจ่าย ถึง
30 มิ.ย.60
บาท

%

ค่าใช้จ่ายจริงในการจ้างเหมาเอกชน

คงเหลือ
ณ 30 มิ.ย.
60 (1)

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

บาท

บาท

บาท

บาท

รวม (2)

งบประมาณ
คงเหลือจริง
(1) - (2)

คงเหลือโอน
กลับส่วนกลาง

บาท

บาท

บาท

......................
180,000
ระบุ เจ้าหน้าที่ผู้จัดส่งข้อมูล ชื่อ...................................ตาแหน่ง..........................และ แรงงานจังหวัดเซ็นชื่อกากับ............................ตาแหน่ง.....................

แบบฟอร์มที่ 3
แบบสรุปรายงานการจัดเก็บข้อมูล ภายใต้การจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด ปีงบประมาณ 2560
ความถี่ในการจัดเก็บ
(ให้ขีดถูกในช่องที่ต้องการระบุ)
กิจกรรมเกี่ยวกับ
ข้อมูล/สถิติที่จัดเก็บ

รายเดือน

ราย
ไตรมาส

รายรอบสารวจ
1 ครั้ง/ปี

2 ครั้ง/ปี

รายปี

สถานะการจัดเก็บ
(ให้ขีดถูกในช่องที่
ต้องการระบุ)
มี
ไม่มี

>2 ครั้ง/ปี

1.จัดเก็บข้อมูลสถิติแรงงาน
นอกระบบ
2.จัดเก็บข้อมูลเชิงสารวจ
เพื่อสนับสนุนงานค่าจ้าง
จังหวัด
3.จัดเก็บข้อมูลสารวจอุปสงค์
และอุปทานแรงงานจังหวัด
4.จัดเก็บข้อมูลการใช้
บริการศูนย์บริการแรงงาน
ระดับจังหวัด (ถ้ามี)
5.จัดเก็บข้อมูล/สถิติผลการ
ดาเนินงาน
-โครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ
-โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติด
-โครงการอาสาสมัคร
แรงงาน
-โครงการระบบฐานข้อมูล
ปฏิบัติการแรงงานจังหวัด
-โครงการอื่น ๆ (ระบุ)
(1)....................................
(2)....................................
(3)....................................
(4)....................................
(5)....................................

ผู้รายงานผล (____________________)
ชื่อ
_____________________
ตาแหน่ง _____________________
ผู้ตรวจรับรองผล (____________________)
(แรงงานจังหวัด____________)

แบบฟอร์มที่ 4
สรุปผลการสารวจความคิดเห็นที่มีต่อ
“รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด……………………..” ปีงบประมาณ 2560
สานักงานแรงงานจังหวัดเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทารายงานสถานการณ์รายไตรมาส
และรายปี ได้จัดทาแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดทารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ซึ่งส่งแบบสอบถาม
จานวน...............แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามกลับคืน.............ฉบับ คิดเป็นร้อยละ.................ผลการสารวจเป็นดังนี้
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสารวจ)
1. ประเภทหน่วยงานที่ตอบ...............................................................................................
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................รายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงประเภทหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถาม
ประเภทหน่วยงาน
ราชการ
สถาบันการศึกษา
องค์กรเอกชน
อื่น ๆ
รวม

จานวน (แห่ง)

ร้อยละ

2. ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ด้านต่าง ๆ
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสารวจ)
2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ.....................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสารวจ)
2.2 เนื้อหาสาระ............................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสารวจ)
2.3 ความพึงพอใจ........................................................................................................
...................................................................................................................................... ..................................
........................................................................................................................................................................
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด
ประเด็น
ประโยชน์ที่ได้รับ
เนื้อหาสาระ
ความพึงพอใจ

มาก
ปานกลาง
น้อย
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

3. มีผู้ที่เคยนาข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น.............คน คิดเป็น
ร้อยละ..............ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
3.1 มีการนาข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสารวจ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3.2 เนื้อหาสาระส่วนที่มีผู้นาไปใช้ประโยชน์สูงสุด ได้แก่.............................................
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสารวจ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... .....
........................................................................................................................................................................

ตารางที่ 3 แสดงการนาข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
เนื้อหา

ใช้(คน)

คะแนน
ร้อยละ ไม่ใช้(คน) ร้อยละ

บทสรุปผู้บริหาร
สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
สถานการณ์แรงงาน
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ตารางภาคผนวก ที.่ ..............
4. เนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดที่มีผู้สนใจมากที่สุด ได้แก่.........................
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสารวจ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ........................................

ตารางที่ 4 แสดงเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดที่มีผู้สนใจ
เนื้อหา

สนใจ

คะแนน
ร้อยละ
ไม่สนใจ

ร้อยละ

บทสรุปผู้บริหาร
สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
สถานการณ์แรงงาน
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ตารางภาคผนวก ที.่ .............
5. การปรับปรุงรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด พิจารณาจากผู้ตอบ.............คน
เห็นว่า.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสารวจ)

ตารางที่ 5 รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานควรปรับปรุงหรือไม่
ความคิดเห็น
ควรปรับปรุง
ไม่ควรปรับปรุง
รวม

จานวน

ร้อยละ

5.1 รูปแบบ ควรปรับปรุง ดังนี้ (เป็นคาตอบจากคาถามปลายเปิด)
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสารวจ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
5.2 เนื้อหาสาระ ควรปรับปรุง ดังนี้ (เป็นคาตอบจากคาถามปลายเปิด)
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสารวจ)
.....................................................................................................................................................................
...
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
5.3 การปรับปรุงประเด็นอื่น ๆ ดังนี้ (เป็นคาตอบจากคาถามปลายเปิด)
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสารวจ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

แบบฟอร์ม 5
สรุปผลการสารวจความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ปีงบประมาณ 2560
*จำเป็ น
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด *
ระบุสำนักงำนแรงงำนจังหวัดส่ งแบบฟอร์มนี้
จำนวนแบบสอบถำม *
ระบุจำนวนแบบสอบถำมที่ส่งออกไป
ได้ รับแบบสอบถำมกลับคืน *
หน่วยนับ (ฉบับ)
คิดเป็ นร้ อยละ *
ของแบบสอบถำมที่ส่งออกไป
ประเภทหน่ วยงำนที่ตอบเป็ นหน่ วยงำนรำชกำร *
จำนวน (แห่ ง)
ประเภทหน่ วยงำนที่ตอบเป็ นหน่ วยงำนรำชกำร *
ร้อยละของแบบสอบถำมที่ส่งออกไป
ประเภทหน่ วยงำนที่ตอบเป็ นสถำบันกำรศึกษำ *
จำนวน (แห่ ง)
ประเภทหน่ วยงำนที่ตอบเป็ นสถำบันกำรศึกษำ *
ร้อยละของแบบสอบถำมที่ส่งออกไป
ประเภทหน่ วยงำนที่ตอบเป็ นองค์ กรเอกชน *
จำนวน (แห่ ง)
ประเภทหน่ วยงำนที่ตอบเป็ นองค์ กรเอกชน *
ร้อยละของแบบสอบถำมที่ส่งออกไป
ประเภทหน่ วยงำนที่ตอบ อื่น ๆ *
จำนวน (แห่ ง)
ประเภทหน่ วยงำนที่ตอบ อื่น ๆ *
ร้อยละของแบบสอบถำมที่ส่งออกไป
ประเภทหน่ วยงำนที่ตอบ อื่น ๆ *
โปรดระบุหน่วยงำน
ควำมคิดเห็นที่มีต่อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนประโยชน์ ที่ได้ รับมำก *
จำนวน
ควำมคิดเห็นที่มีต่อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนประโยชน์ ที่ได้ รับมำก *
ร้อยละ
ควำมคิดเห็นที่มีต่อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนประโยชน์ ที่ได้ รับปำนกลำง *

จำนวน
ควำมคิดเห็นที่มีต่อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนประโยชน์ ที่ได้ รับปำนกลำง *
ร้อยละ
ควำมคิดเห็นที่มีต่อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนประโยชน์ ที่ได้ รับน้ อย *
จำนวน
ควำมคิดเห็นที่มีต่อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนประโยชน์ ที่ได้ รับน้ อย *
ร้อยละ
ควำมคิดเห็นที่มีต่อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนเนื้อหำสำระที่ได้ รับมำก *
จำนวน
ควำมคิดเห็นที่มีต่อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนเนื้อหำสำระที่ได้ รับมำก *
ร้อยละ
ควำมคิดเห็นที่มีต่อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนเนื้อหำสำระที่ได้ รับปำนกลำง *
จำนวน
ควำมคิดเห็นที่มีต่อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนเนื้อหำสำระที่ได้ รับปำนกลำง *
ร้อยละ
ควำมคิดเห็นที่มีต่อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนเนื้อหำสำระที่ได้ รับน้ อย *
จำนวน
ควำมคิดเห็นที่มีต่อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนเนื้อหำสำระที่ได้ รับน้ อย *
ร้อยละ
ควำมคิดเห็นที่มีต่อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนควำมพึงพอใจมีควำมพึงพอใจมำก *
จำนวน
ควำมคิดเห็นที่มีต่อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนควำมพึงพอใจมีควำมพึงพอใจมำก *
ร้อยละ
ควำมคิดเห็นที่มีต่อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนควำมพึงพอใจมีควำมพึงพอใจปำนกลำง *
จำนวน
ควำมคิดเห็นที่มีต่อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนควำมพึงพอใจมีควำมพึงพอใจปำนกลำง *
ร้อยละ
ควำมคิดเห็นที่มีต่อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนควำมพึงพอใจมีควำมพึงพอใจน้ อย *
จำนวน
ควำมคิดเห็นที่มีต่อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนควำมพึงพอใจมีควำมพึงพอใจน้ อย *
ร้อยละ
มีผ้ทู ี่เคยนำข้ อมูลจำกรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ ท้งั สิ้น *

จำนวน (คน)
มีผ้ทู ี่เคยนำข้ อมูลจำกรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ ท้งั สิ้น *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถำม
ผู้ตอบแบบสอบถำมนำเนื้อหำสำระส่ วนบทสรุ ปผู้บริหำรไปใช้ ประโยชน์ *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมนำเนื้อหำสำระส่ วนบทสรุ ปผู้บริหำรไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถำมที่เคยนำข้อมูลจำกรำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ นำเนื้อหำสำระส่ วนบทสรุปผู้บริหำรไปใช้ ประโยชน์ *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ นำเนื้อหำสำระส่ วนบทสรุปผู้บริหำรไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถำมที่เคยนำข้อมูลจำกรำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถำมนำเนื้อหำสำระส่ วนสภำพเศรษฐกิจจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมนำเนื้อหำสำระส่ วนสภำพเศรษฐกิจจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ นำเนื้อหำสำระส่ วนสภำพเศรษฐกิจจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ นำเนื้อหำสำระส่ วนสภำพเศรษฐกิจจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถำมที่เคยนำข้อมูลจำกรำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถำมนำเนื้อหำสำระส่ วนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมนำเนื้อหำสำระส่ วนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถำมที่เคยนำข้อมูลจำกรำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ นำเนื้อหำสำระส่ วนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ นำเนื้อหำสำระส่ วนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถำมที่เคยนำข้อมูลจำกรำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถำมนำเนื้อหำสำระส่ วนดัชนีชี้วัดภำวะแรงงำนจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมนำเนื้อหำสำระส่ วนดัชนีชี้วัดภำวะแรงงำนจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถำมที่เคยนำข้อมูลจำกรำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ นำเนื้อหำสำระส่ วนดัชนีชี้วัดภำวะแรงงำนจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *

จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ นำเนื้อหำสำระส่ วนดัชนีชี้วัดภำวะแรงงำนจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถำมที่เคยนำข้อมูลจำกรำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถำมนำเนื้อหำสำระส่ วนตำรำงภำคผนวกจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมนำเนื้อหำสำระส่ วนตำรำงภำคผนวกจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถำมที่เคยนำข้อมูลจำกรำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ นำเนื้อหำสำระส่ วนตำรำงภำคผนวกจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ นำเนื้อหำสำระส่ วนตำรำงภำคผนวกจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถำมที่เคยนำข้อมูลจำกรำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถำมสนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนบทสรุปผู้บริ หำร *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมสนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนบทสรุปผู้บริ หำร *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ สนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนบทสรุปผู้บริ หำร *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ สนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนบทสรุปผู้บริ หำร *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถำมสนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนสภำพเศรษฐกิจจังหวัด *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมสนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนสภำพเศรษฐกิจจังหวัด *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ สนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนสภำพเศรษฐกิจจังหวัด *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ สนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนสภำพเศรษฐกิจจังหวัด *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถำมสนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนสถำนกำรณ์ แรงงำน *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมสนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนสถำนกำรณ์ แรงงำน *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ สนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนสถำนกำรณ์ แรงงำน *

จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ สนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนสถำนกำรณ์ แรงงำน *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถำมสนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนดัชนีชี้วัดภำวะแรงงำน *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมสนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนดัชนีชี้วัดภำวะแรงงำน *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ สนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนดัชนีชี้วัดภำวะแรงงำน *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ สนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนดัชนีชี้วัดภำวะแรงงำน *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถำมสนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนตำรำงภำคผนวก *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมสนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนตำรำงภำคผนวก *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ สนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนตำรำงภำคผนวก *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ สนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนตำรำงภำคผนวก *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นว่ ำควรปรับปรุงรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัด *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นว่ ำควรปรับปรุงรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัด *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นว่ ำไม่ ควรปรับปรุงรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัด *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นว่ ำไม่ ควรปรับปรุงรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัด *
ร้อยละ
ถ้ ำตอบว่ ำควรปรับปรุงรู ปแบบที่ควรปรับปรุง ได้ แก่
ระบุ

ถ้ ำตอบว่ ำควรปรับปรุงเนื้อหำสำระที่ควรปรับปรุง ได้ แก่
ระบุ

ถ้ ำตอบว่ ำควรปรับปรุงเนื้อหำด้ ำนอื่น ๆ ที่ควรปรับปรุง ได้ แก่
ระบุ

ส่ ง

การจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด
(สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง)

แบบฟอร์มรายงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2560
สานักงานแรงงานจังหวัด................................
ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
.
เรื่อง

รายการ

จานวนเงิน

หมายเหตุ

1. การสรรหาอนุกรรมการอัตราค่าจ้าง 1.1 ค่าเบี้ยประชุม
ขั้นต่่าจังหวัดในคณะกรรมการค่าจ้าง
- ประธานอนุกรรมการ (1,250 บาท)
ชุดที่ 20 (ชุดใหม่)
- อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ครั้งที่ 1 วันที่ เดือน
พ.ศ. . คณะอนุกรรมการ
คน X 1,000 บาท
ครั้งที่ 2 วันที่ เดือน
พ.ศ. . 1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คน X
บาท
1.3 ค่าพาหนะ
คน
1.4 ค่าวัสดุ
รวมเป็นเงิน
2. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
2.1 ค่าเบี้ยประชุม
พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่่าจังหวัด
- ประธานอนุกรรมการ (1,250 บาท)
(ครั้งที่ .........../..........
- อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
วันที่ เดือน
พ.ศ.
) คณะอนุกรรมการ
คน X 1,000 บาท
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คน X
บาท
2.3 ค่าพาหนะ
คน
รวมเป็นเงิน
3. การส่ ารวจค่ าใช้ จ่ ายที่ จ่ าเป็ นของ - จ้างส่ารวจค่าใช้จ่ายที่จ่าเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ
แรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ (แรงงานทั่วไป
(แรงงานทั่วไปแรกเข้าท่างาน) ในภาคอุตสาหกรรม
แรกเข้าท่างาน) ในภาคอุตสาหกรรม
จ่านวน
ชุด X
บาท
2.1 ขออนุมัตโิ ครงการ
เมื่อวันที่ เดือน
พ.ศ. .
2.2 ด่าเนินการส่ารวจระหว่าง
วันที่ - เดือน
พ.ศ. .
2.3 บันทึกข้อมูลแล้วเสร็จเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
รวมเป็นเงิน
4. การส่ า รวจการจ่ า ยค่ า จ้ า งตาม - จ้างส่ารวจ การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือใน
มาตรฐานฝี มื อ ในตลาดแรงงานของ ตลาดแรงงานของจังหวัด
จังหวัด
จ่านวน
ชุด X
บาท
4.1 ขออนุมัตโิ ครงการ
เมื่อวันที่ เดือน
พ.ศ. .
4.2 ด่าเนินการส่ารวจระหว่าง
วันที่ - เดือน
พ.ศ. .
4.3 บันทึกข้อมูลแล้วเสร็จเมื่อวันที่ .
เดือน
พ.ศ.
.
รวมเป็นเงิน
รวมค่าใช้จ่าย ณ เดือน

ทั้งสิ้น
(ลงชื่อ)
(ตาแหน่ง)

บาท
ผู้รายงาน
.

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
ไตรมาสที
วันที
เดือน
พ.ศ.
ประเด็นเกียวกับสถานการณ์ทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และแรงงานของจังหวัด
ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
แรงงานของจังหวัด สรุปดังนี้ ......................................
...........................(ใส่เรื่องสาคัญ).....................................

*** ใส่ความเห็นทีประชุม ฝ่ายนายจ้าง
ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาล ***

.
.

ประเด็นเกียวกับอัตราค่าจ้างขั้นต่า

เรืองอืนๆ

- แจ้งการใช้บังคับประกาศคณะกรรมการค่าจ้างในเรื่องต่างๆ
- พิจารณาผลการสารวจข้อมูลทีด่ าเนินการโดยจังหวัดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดอัตราค่าจ้าง
- พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า , การกาหนดค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือ , การใช้บังคับมาตรการด้านค่าจ้าง และอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
.............................................................(สรุปเรื่อง).........................................................................
*** ใส่ความเห็น / มติ ทีประชุม ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาล ***

หมายเหตุ : ขอให้สรุปผลการประชุมตามแบบฟอร์มนี้ และส่งรายงานประชุมให้ส่านักงานคณะกรรมการค่าจ้างเมือเสร็จสิ้นการประชุมแต่ละไตรมาสภายในสองสัปดาห์

แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการสารวจค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของแรงงาน
เพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม ปี 2560
สานักงานแรงงานจังหวัด......................................................
วันที.่ ............................................................
จำนวนตัวอย่ำง
กลุ่มเป้ำหมำย
(1)

จำนวนตัวอย่ำง
ที่สำรวจได้

จำนวนตัวอย่ำงที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ที่ได้บันทึกผลลงในโปรแกรม (นำมำจำกตำรำงที่ 10)
(2)

จำนวนตัวอย่ำงแบบสำรวจที่ถูกต้อง ครบถ้วน ที่ได้บันทึกผลลงใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผล Labor Q1.Net ของแต่ละจังหวัด
ร้อยละของผลการสารวจ =
จำนวนตัวอย่ำงกลุ่มเป้ำหมำยของแต่ละจังหวัด

ร้อยละของผลการสารวจ =

X 100

(2)
(1)

X 100

=

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย .................................................
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-นำมสกุล………………………………………………………..…
โทรศัพท์………………………………………………………………...
โทรสำร…………………………………………………………………..
(ส่งแบบแบบรำยงำนผลฯ ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 มำที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง
โทรศัพท์ 02 232 1216 โทรสำร 02 232 1138)

โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด
พ.ศ. 2562-2564
(กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์)

แบบรายงานสรุปผลโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564
สานักงานแรงงานจังหวัด....................................
1. ผลการดาเนินงานตามขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่องระยะเวลาดาเนินการ
ระดับ
คะแนน

ผลการดาเนินการ
ระบุระยะเวลาดาเนินการ

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ต.ค.
59

1

จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT)

2

จัดประชุมคณะทางานระดับจังหวัดเพื่อทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ พ.ศ. 2560-2564 และจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ พ.ศ. 2562-2564
จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์
ด้านแรงงานฯ พ.ศ. 2562-2564

3

พ.ย.
59

ธ.ค.
59

ม.ค.
60

ก.พ.
60

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

4

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ พ.ศ. 2562-2564
และนาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความชอบก่อนนาส่ง
ให้กระทรวงแรงงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
5
ส่งหลักฐานการนาแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผน
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด พ.ศ. 2562-2564 ไปเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
(ระดับคะแนนและขั้นตอนตามตัวชี้วัดระดับความสาเร็จ)

รวม
2. จานวนแผนงานและโครงการเด่นที่ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด............แผนงาน/โครงการ
1) ชื่อแผนงาน/โครงการ............................................................................................................................. ............
เหตุผลความสาคัญ/และความเชื่อมโยง.............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2) ชื่อแผนงาน/โครงการ............................................................................................................................. ...........
เหตุผลความสาคัญ/และความเชื่อมโยง.............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564
- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ........................... บาท
- งบประมาณที่เบิกจ่าย
........................... บาท แล้วเสร็จ เมื่อวันที่........เดือน..........ปี......
- งบประมาณคงเหลือ
........................... บาท ส่งคืนกลุ่มงานคลังและวัสดุ เมื่อวันที่.....เดือน.......ปี.....
4. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
กรุณาจัดส่งที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ โทรศัพท์ 02-232-1288,1300
โทรสาร 02-248-2026 E-mail : Strategy.mol@hotmail.com
 ขอบคุณค่ะ 

โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้านแรงงานระดับจังหวัด
(ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน)

แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2560
โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงานระดับจังหวัด
ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรม : ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
(งบประมาณที่ได้รับ 36,000 บาท)
สานักงานแรงงานจังหวัด
ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
รายละเอียด / รายการ
(ตัวอย่างเช่น)
1. การประชุมเพื่อจัดทา
องค์ความรู้การให้บริการ
ประชาชนในลักษณะ
คาถาม - คาตอบ เพื่อใช้
เป็นคู่มือในการให้บริการ
ประชาชน/ตอบข้อร้องทุกข์
ร้องเรียนด้านแรงงาน
(ครั้งที่........../..........)
วันที่...เดือน.......พ.ศ. .....

ค่าใช้จ่าย

จานวนเงิน
ที่เบิกจ่ายใน
เดือนปัจจุบัน

จานวนเงิน
ที่เบิกจ่าย
ทั้งหมด

1.1 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดืม่
...... คน x ...... บาท
1.2 ค่าอาหารกลางวัน
...... คน x ...... บาท
รวมเป็นเงิน...................บาท
(ตัวอักษร..............................)

2. การประชุม....................
ครั้งที่ ........../.............)

2.1 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดืม่
...... คน x ...... บาท
2.2 ค่าอาหารกลางวัน
...... คน x ...... บาท
รวมเป็นเงิน...................บาท
(ตัวอักษร.............................)

3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดาเนินงาน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้านแรงงาน
ระดับจังหวัด

3.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์สานักงาน
3.2 ค่าใช้จ่าย........................
รวมเป็นเงิน...................บาท
(ตัวอักษร.............................)

งบประมาณ
คงเหลือ

หมายเหตุ
(แนบสรุปผล
การประชุม หรือ
รายงานการ
ประชุมฯ)

4. อื่น (ระบุ)
รวม

ผู้รายงาน
(
ตาแหน่ง
หมายเหตุ : รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ทุกวันที่ 25 ของเดือน

)

ตารางสรุปผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านแรงงาน
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัด................................ ประจาเดือน ...........................
ตัดยอดรายงาน ณ วันที่.................................................
ที่ หน่วยงาน

๑
๒
๓
๔
๕

สรจ.
สจจ.
ศพจ.
สสค.
สปจ.
รวม
(จานวน)

(๑)
(๒)
(๓)
จานวนเรื่องที่ยังไม่ยุติ
จานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
รวมทั้งหมด
ยกมาจากรอบที่แล้ว
รอบปัจจุบัน
(๑) + (๒)
(ถ้ามี)
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ผ่านศูนย์ดารงธรรม
ของหน่วยงาน
จังหวัด

(๔)
สรุปผลการดาเนินการของเรื่องทั้งหมด
ประเภท / จานวนเรื่อง
ที่ดาเนินการจนได้ข้อยุติ

ประเภท / จานวนเรื่อง
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ (ยังไม่ยุติ)

รายงานผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านแรงงานของประชาชนในพื้นที่
หน่วยงาน................................................
ประจาเดือน.......................................

แบบ ร.รง.๑

ความคืบหน้าเรื่องที่ยังไม่ได้ข้อยุติ ยกมาจากรอบที่แล้ว (ถ้ามี)
ที่

วัน เดือน ปี
ที่ได้รับเรื่อง

เรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนผ่าน ()

ประเภทเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน

รายละเอียดเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียนโดยสรุป

ความคืบหน้าการดาเนินการ
โดยสรุป

ผล ()

(จาแนกประเภทเรื่อง)
หน่วยงาน
สังกัด รง.

ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด

ยุติ ยังไม่
ยุต*ิ

เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่ได้รับในรอบเดือนปัจจุบัน
ที่

วัน เดือน ปี
ที่ได้รับเรื่อง

เรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนผ่าน ()

ประเภทเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน

รายละเอียดเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียนโดยสรุป

ความคืบหน้าการดาเนินการ
โดยสรุป

ผล ()

(จาแนกประเภทเรื่อง)
หน่วยงาน
สังกัด รง.

ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด

หมายเหตุ * เรื่องที่ดาเนินการยังไม่ได้ข้อยุติในรอบเดือนปัจจุบัน ให้ยกไปรายงานความคืบหน้าในรอบเดือนถัดไปด้วย

ยุติ ยังไม่
ยุต*ิ

เอกสารแนบ

ประเภทเรือ่ งร้องเรียน ด้านแรงงาน
หมวดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
1. แรงงานต่างด้าว
2. จัดหางานในประเทศ
3. จัดหางานไปต่างประเทศ
4. การพัฒนาฝีมือแรงงาน
5. กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
6. การใช้แรงงานบังคับ การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานสตรีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การกระทาอันไม่เป็นธรรม เช่น ถูกลดเงินเดือน ถูกบีบให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิด ถูกเลิกจ้างโดย
ไม่เป็นธรรม ฯลฯ
7. นายจ้างไม่จ่ายเงินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เช่น ค้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย สิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน ฯลฯ
8. นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เช่น วันทางาน วันหยุด วันลา การจัดสวัสดิการแรงงาน ฯลฯ
9. การยื่นข้อเรียกร้องและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน / การวินิจฉัยข้อพิพาทแรงงานและการกระทาอันไม่เป็นธรรม / การจดทะเบียนองค์กรแรงงานและที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
10. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
11. สถานประกอบการ / นายจ้าง ดาเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายประกันสังคม เช่น แจ้งรายละเอียดลูกจ้างเข้า – ออกงานไม่ถูกต้อง หักเงินสมทบขาด / เกิน ถูกสวมสิทธิ (นาบัตรประจาตัว
ประชาชนไปขึ้นทะเบียน) สถานประกอบการ / นายจ้าง ไม่แจ้งชื่อลูกจ้างออกจากงาน ฯลฯ
12. การให้บริการสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม เช่น การตรวจรักษาของแพทย์ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ / โรงพยาบาล การจ่ายยา ค่าใช้จ่าย ปฏิเสธการรักษา ฯลฯ
13. การขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย กรณีทันตกรรม กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ
และกรณีว่างงาน
14. การขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยการหยุดงานกรณีไม่สามารถทางานได้ ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ค่าทาศพ ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิต
และค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ
15. การติดตามสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่ไปทางานต่างประเทศ
หมวดร้องเรียนข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ และเสนอแนะข้อคิดเห็น
16. การให้บริการของเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และช่องทางการติดต่อ
17. ความต้องการบริการอื่นๆของผู้ประกันตน
18. การร้องเรียนพฤติกรรมของข้าราชการ / เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน
19. การให้ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น แก่หน่วยงาน
20. เรื่องอื่นๆ เช่น การให้คาปรึกษาด้านแรงงาน

ผังกระบวนงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงาน
(การดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน)

ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์

ร้องเรียนด้วยตนเอง

ร้องเรียนทำงเอกสำร
หนังสือ

ร้องเรียนทำงโทรศัพท์

ร้องเรียนผ่ำนศูนย์ดำรงธรรม
กระทรวงมหำดไทย

- เจ้ำหน้ำที่สอบถำมควำมต้องกำรของประชำชน (กรณีทำงโทรศัพท์)
- เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำ วินิจฉัย สรุปข้อเท็จจริงและควำมคิดเห็นเบื้องต้น

เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
กระทรวงแรงงำน
หรือไม่

ใช่

- เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับเรื่อง พร้อมให้รหัส เพื่อสะดวกต่อกำร
ค้นหำและจัดระบบกำรจัดเก็บเรือ่ ง
เจ้ำหน้ำที่วินิจฉัยและสรุปควำมเห็นที่มีต่อเรื่องร้องเรียนโดยย่อ
พร้อมเหตุผล โดยจัดทำเป็นหนังสือเสนอผู้มีอำนำจวินิจฉัยสั่งกำร

ไม่ใช่
- ชี้แจงประชำชนให้ทรำบว่ำ
ไม่เกี่ยวข้องกับภำรกิจ รง.
- แนะนำหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

- ผู้มีอำนำจวินิจฉัยสั่งกำร ลงนำมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำร
ช่วยเหลือและแจ้งผู้ร้อง/ผู้เกี่ยวข้อทรำบผลเบื้องต้น

เรื่องร้องทุกข์ฯ เกี่ยวข้องกับ 1 หน่วยงำน
- หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
- สรุปรำยงำนผลต่อจังหวัด/ผู้ร้อง/ผู้เกีย่ วข้องทรำบ
ผลกำรแก้ไขปัญหำจนกระทั่งเรือ่ งยุติ
- พร้อมสำเนำเรื่องให้ สรจ. ทรำบผลกำรแก้ไขปัญหำ
จนกระทั่งเรื่องยุติ

ผู้ร้องรับทรำบผล
กำรดำเนินกำรเบื้องต้น
ภำยใน 7 วันทำกำร

เรื่องร้องทุกข์ฯ เกี่ยวข้องมำกกว่ำ 1 หน่วยงำน
- หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
- สรุปรำยงำนผลกำรแก้ไขปัญหำส่ง สรจ. จนกระทั่งเรื่องยุติ
- สรจ. สรุปรำยงำนผลเสนอผู้มีอำนำจวินิจฉัยสั่งกำรทรำบ
ผลกำรแก้ไขปัญหำ จนกระทั่งเรือ่ งยุติ
- แจ้งผู้ร้อง/ผู้เกีย่ วข้องทรำบผลกำรแก้ไขปัญหำ จนกระทั่ง
เรื่องยุติ
หน่วยงำนต้นเรื่องทรำบผลกำรแก้ไขปัญหำ

- สรจ. รวบรวมผลกำรดำเนินกำร
- จัดทำสถิติ วิเครำะห์และประเมินสถำนกำรณ์จำกข้อมูลกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อใช้ในกำรวำงแผน

หมายเหตุ :

เป็ นขัน้ ตอนทีเ่ จ้าหน้าทีส่ านักงานแรงงานจังหวัดรับผิดชอบ

โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ
และแรงงานคนพิการ
(กลุ่มงานแรงงานนอกระบบฯ )

ทะเบียนแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุของจังหวัด.....................
ข้อมูล ณ วันที.่ ...... เดือน ........................ พ.ศ. .....................

ระดับ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
อายุ เพศ การ
ที่ เลขประจาตัวประชาชน
ศึกษา บ้าน
เลขที่

ทีอ่ ยู่

หมู่บา้ น ตาบล

ลักษณะทาง
ร่างกาย/จิตใจ/
สติปญ
ั ญา

การประกอบ
อาชีพ

การเป็น
สมาชิก
กลุ่ม/
โทรศัพท์
พิการ
รายได้ องค์กร
ปกติ (ลักษณะ อาชีพ บาท/ (รายชื่อ
ความพิการ) (ระบุ) เดือน กลุ่ม/องค์กร

ปัญหา
ความ
จากการ
หมายเหตุ
ประกอบ ต้องการ (ข้อมูลอื่นๆ
ความ
อาชีพ
ทีต่ ้องการ
(ถ้ามีระบุ) ช่วยเหลือ
แสดง)
(ถ้ามีระบุ)

สรุปข้อมูลแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุของจังหวัด...................
ข้อมูล ณ วันที.่ ....... เดือน....................... พ.ศ. .....................
จานวนแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและ
แรงงานผู้สูงอายุ (คน)
ลาดับที่

อาเภอ ตาบล

หมู่ที่

ลักษณะทางร่างกาย/
จิตใจ/สติปญ
ั ญา

อายุ (ปี)
เพศ
ชาย หญิง 15-30 31-45 46-60 60ปีขึ้น ปกติ (คน)
(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) ไป (คน)

พิการ
(คน)

อาชีพ (คน)
เกษตรกร ค้าขาย รับจ้าง
อื่นๆ (คน)
(คน)
(คน) (คน)

ประสบปัญหา
(คน)

ต้องการ
ความ
ช่วยเหลือ
(คน)

แบบรายงานผลการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ
ภายใต้แผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริม คุ้มครอง และการพัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจาปี ๒๕60 จังหวัด....................
ประจาเดือน...........................................
วัน เดือน ปี

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ-สกุล
ผู้ทไี่ ด้รับการช่วยเหลือ

ทีอ่ ยู่
บ้านเลขที่

หมู่ที่

หมายเหตุ จัดทารายงานผลการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ (ถ้ามี) ส่งแนบกับรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน

ตาบล

อาเภอ

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานของผู้สูงอายุ ประจาปี ๒๕๖๐
จังหวัด.......................................
ประจาเดือน................................

การดาเนินงาน
1. สำรวจ รวบรวมข้อมูลหรือปรับปรุงทบทวน
ข้อมูลแรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ
และแรงงำนพิกำร และบันทึกข้อมูลในระบบ
ฐำนข้อมูล
2. วิเครำะห์สภำพปัญหำของแรงงำนนอกระบบ
แรงงำนสูงอำยุ และแรงงำนพิกำรของจังหวัด
3 จัดทำยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรแรงงำนนอก
ระบบ พ.ศ. 2560 - 2564
ของจังหวัดตำมกรอบยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร
แรงงำนนอกระบบ พ.ศ. 2560 - 2564

ผลการดาเนินงาน/การใช้จ่ายเงิน
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓

เป้าหมาย
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๔
หน่วยนับ การ
ดาเนินการ ต.ค.๕๙ พ.ย.๕๙ ธ.ค.๕๙ ม.ค.๖๐ ก.พ.๖๐ มี.ค.๖๐ เม.ย.๖๐ พ.ค.๖๐ มิ.ย.๖๐ ก.ค.๖๐ ส.ค.๖๐ ก.ย.๖๐
ครั้ง

บาท
ฉบับ
บาท
แผน

บาท

การดาเนินงาน
4. จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำร
แรงงำนนอกระบบจังหวัดนำร่ำงแผนยุทธศำสตร์ ฯ
เสนอขอควำมเห็นชอบจำกคณะอนุกรรมกำรบริหำร
จัดกำรแรงงำนนอกระบบจังหวัด
และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมลำดับ และจัดส่งแผน
ยุทธศำสตร์ ฯ ให้หน่วยงำน/องค์กรทีเ่ กี่ยวข้องใช้
เป็นกรอบแนวทำงในกำรดำเนินงำน
5. จัดทำแผนส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนำ
แรงงำนนอกระบบปฏิบัติกำรประจำปี 2560
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์เพือ่ ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์

ผลการดาเนินงาน/การใช้จ่ายเงิน
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓

เป้าหมาย
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๔
หน่วยนับ การ
ดาเนินการ ต.ค.๕๗ พ.ย.๕๗ ธ.ค.๕๗ ม.ค.๕๘ ก.พ.๕๘ มี.ค.๕๘ เม.ย.๕๘ พ.ค.๕๘ มิ.ย.๕๘ ก.ค.๕๘ ส.ค.๕๘ ก.ย.๕๘
ครั้ง

บาท
แผน

บาท
6. ประสำน/บูรณำกำรกับหน่วยงำน/องค์กร และ หน่วยงาน/
เครือข่ำยเพือ่ ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ฯ
องค์กร
บาท
7 ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
ครั้ง
กำร ฯ และปรับปรุงแนวทำงกำรดำเนินงำนเพือ่ ให้
เป็นไปตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดและจัดทำรำยงำนผล
กำรช่วยเหลือแรงงำนนอกระบบ
บาท

แบบรายงานผลการดาเนินงา……………………………………………………………………………………….
แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานของผู้สูงอายุ ประจาปี ๒๕๖๐
จังหวัด.......................................
š ไตรมาส ๑ (๑ ต.ค.- ๓๑ ธ.ค.๕๙)

ไตรมาส ๒ (๑ ม.ค.- ๓๑ มี.ค.๖๐)

การดาเนินงาน
๑. การสารวจและจัดเก็บข้อมูล แรงงานนอก
ระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ

ครั้ง

ฉบับ
บาท

๓. การจัดทาแผนยุทธ์ศาสตร์และแผนการบริหาร
จัดการแรงงานเฉพาะกลุ่ม (แรงงานนอกระบบ
แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ) และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา
แรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ
แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ) พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๒

 ไตรมาส ๔ (๑ ก.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๐)

แผนการดาเนินงาน/การใช้จ่ายเงิน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
หน่วยนับ
ต.ค.๕๙ พ.ย.๕๙ ธ.ค.๕๙ ม.ค.๖๐ ก.พ.๖๐ มี.ค.๖๐ เม.ย.๖๐ พ.ค.๖๐ มิ.ย.๖๐ ก.ค.๖๐ ส.ค.๖๐ ก.ย.๖๐

บาท
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์ และจัดทารายงาน
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานนอกระบบ
แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ

 ไตรมาส ๓ (๑ เม.ย.- ๓๐ มิ.ย.๖๐)

แบบรายงาน ๒

แผน

บาท

การดาเนินงาน

แผนการดาเนินงาน/การใช้จ่ายเงิน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
หน่วยนับ
ต.ค.๕๗ พ.ย.๕๗ ธ.ค.๕๗ ม.ค.๕๘ ก.พ.๕๘ มี.ค.๕๘ เม.ย.๕๘ พ.ค.๕๘ มิ.ย.๕๘ ก.ค.๕๘ ส.ค.๕๘ ก.ย.๕๘

๔. การส่งเสริมกลุ่มองค์การ หน่วยงาน ผู้นา
ท้องถิ่น ฯลฯ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ
๔.๑ การะจัดทาทะเบียนเครือข่าย
๔.๒ การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย (ประชุม,
อบรม ฯลฯ)
๔.๓ ........................................................

กลุ่ม/
องค์กร/คน
ครั้ง
บาท

๕. การประเมินผลการดาเนินงาน ส่งเสริม
คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ
แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ
- การคัดเลือกแนวทางต้นแบบ (Model)

ครั้ง
บาท

