คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทาขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัด
มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รูปแบบ กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สานักงานแรงงาน
จังหวัดจะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งสามารถอานวยประโยชน์สาหรับ
ผู้ ต รวจราชการกระทรวงใช้ ป ระกอบการตรวจราชการ อั น จะส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น งานของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สู งสุดต่อทางราชการและประชาชนตาม
เป้าหมายที่กาหนด
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
ประกอบด้วย 3 หมวด คือ
หมวดที่ 1 อานาจหน้าที่สานักงานแรงงานจังหวัด
หมวดที่ 2 ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณให้สานักงานแรงงานจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมวดที่ 3 แนวทางการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัด
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สาเร็จได้
ด้วยการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง และความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ที่มีภารกิจเกีย่ วข้องกับสานักงานแรงงานจังหวัดในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อจัดทาคู่มือฉบับนี้เป็นอย่างดี
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานของสานักงาน
แรงงานจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจและกากับติดตามผลการดาเนินงานในแต่ละภารกิจ

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ตุลาคม 2561

สำรบัญ
หมวดที่ 1 อำนำจหน้ำทีส่ ำนักงำนแรงงำนจังหวัด
หมวดที่ 2 ข้อมูลกำรจัดสรรงบประมำณให้สำนักงำนแรงงำนจังหวัด ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
หมวดที่ 3 แนวทำงกำรดำเนินงำนของสำนักงำนแรงงำนจังหวัดและแบบฟอร์มรำยงำน
1) โครงกำรป้องกันปัญหำกำรค้ำมนุษย์ดำ้ นแรงงำน
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) โครงกำรส่งเสริมกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกำร
- โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 76 จังหวัด
3) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4) โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนด้ำนอำชีพ
- โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
5) ผลผลิตประชำชนวัยแรงงำนในพืน้ ที่ได้รับบริกำรด้ำนแรงงำน
- การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดย
อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของ
กระทรวงแรงงาน
- การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน)
- การประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสานักงานแรงงานจังหวัด
- การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการบริการด้านแรงงาน
ในพื้นที่/ชุมชน
- การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
6) ผลผลิต ยุทธศำสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบกำรบริหำรจัดกำรแรงงำน
- สารวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ
- การจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
- โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-2564 ประจาปี
พ.ศ. 2563
- การจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด
7) โครงกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ และแรงงำนพิกำร
- โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ

หน้ำ
1
3
8
9
19
26
32
53
61
79
87
91
97
99
106
112
119
120
141
154
167

หมวดที่ 1
อำนำหน้ำที่ของ
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.

1

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวดที่

1

อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนแรงงำนจังหวัด

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่
22 กรกฎาคม 2559 กาหนดให้สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือ สานักงาน
แรงงานจังหวัด ซึ่งมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

“
1. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะตั ว แทนของกระทรวงในภู มิ ภ าค รวมทั้ ง ด าเนิ น การ
ประสานและสนับสนุนงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน
รวมทั้งกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3. ดาเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่
งานด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4. ประสานการด าเนิ น งานกั บ อาสาสมั ค รแรงงานและเครื อ ข่ า ยด้ า นแรงงาน
เพื่อนาบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบต
ั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

“

หรือที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.

2

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวดที่ 2
ข้อมูลกำรจัดสรรงบประมำณ
ให้สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.

3

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวดที่

2

ข้อมู ลกำรจัดสรรงบประมำณให้สำนักงำนแรงงำนจังหวัด ปี งบประมำณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 62 /แผนงาน/
โครงการ/ กิจกรรม

เป้าหมาย

รวม

งบประมาณลงจังหวัด
(บาท)

220,268,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

12,219,500

แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

4,430,000

โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

4,430,000

กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ
กิจกรรมย่อย :
1) โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

4,430,000

76 แผน

4,430,000

7,789,500

กิจกรรมหลัก ดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

7,789,500

กิจกรรมย่อย :
1) โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด
2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

7,789,500

โครงการส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

76 จังหวัด

หน่วยงานรับผิดชอบ
ในส่วนกลาง

13,170 คน
ชมรม 50 แห่ง
ศูนย์ 15 แห่ง

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.

4

7,789,500
(รอกลุ่มงานแจ้งจัดสรร)

กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 62 /แผนงาน/
โครงการ/ กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
380 คน

84,305,700

กิจกรรมย่อย :
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

380 คน

84,305,700
-

กิจกรรมหลัก จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

15,922 คน

(รอกลุม่ งานแจ้งจัดสรร)

15,922 คน

(รอกลุ่มงานแจ้งจัดสรร)

กิจกรรมย่อย :
1) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบ
ในส่วนกลาง

204,985,700
84,305,700
84,305,700

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
กิจกรรมหลัก จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้าน
แรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณลงจังหวัด
(บาท)

กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

120,680,000

แผนงานรองพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน

120,680,000

ผลผลิตประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน

94,296,600

กิจกรรมหลัก ประสานการให้บริการด้านแรงงาน

69,317,400

กิจกรรมย่อย :
1) การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน
2) ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด

5,078,500
253,925 ราย
7,255 คน

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.

5

52,236,000

กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค
กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 62 /แผนงาน/
โครงการ/ กิจกรรม
3) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพวรางกูร โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด

เป้าหมาย
76 กิจกรรม

4) การประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

273,000 ราย

5) โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการ
ภารกิจของกระทรวงแรงงาน

7,255 คน

กิจกรรมหลัก บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
กิจกรรมย่อย :
1) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน)
2) การประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของ
สานักงานแรงงานจังหวัด
3) การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการ
จัดการบริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน
- คัดกรอง/ส่งต่อ
- จ้างเหมา พขร.
- การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
4) การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

งบประมาณลงจังหวัด
(บาท)
540,000

หน่วยงานรับผิดชอบ
ในส่วนกลาง
กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค

ดาเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ

ศูนย์บริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

11,462,900

กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค

24,979,200
ศูนย์บริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

64 เรื่อง

256,000

76 ฉบับ

4,201,900

กลุ่มงานวิเคราะห์และ
ประเมินผล

15,301,300

กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค

104,109 ราย
76 จังหวัด

8,677,300
5,904,000
720,000

29 คน

5,220,000

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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ศูนย์บริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 62 /แผนงาน/
โครงการ/ กิจกรรม
ผลผลิตยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบบริหารจัดการแรงงาน

เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและการเตือนภัยด้านแรงงาน
กิจกรรมย่อย :
1) สารวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ
2) การจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด

หน่วยงานรับผิดชอบ
ในส่วนกลาง

18,615,000
3,985,000

76 เรื่อง
380 ครัง้ /เล่ม

กิจกรรมหลัก จัดทาข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในและ
ต่างประเทศ และ ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อย :
1) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 25622564 ประจาปี พ.ศ. 2563
2) การจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด

งบประมาณลงจังหวัด
(บาท)
26,383,400

76 แผน
152 ครั้ง

กลุ่มงานวิจัยและวางแผน
กาลังแรงงาน
14,630,000 กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการ
แรงงาน
7,768,400

2,000,000

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

5,768,400 สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
3,062,800

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

3,062,800

โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ

3,062,800

กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงาน
นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
1) โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ

3,062,800
15 ครั้ง
400,000 คน

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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3,062,800

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

นสพ.

หมายเหตุ

หมวดที่ 3
แนวทำงกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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โครงกำรขับเคลื่อนกลไกเชิ งนโยบำยในกำรป้องกันและ
แก้ไขปั ญหำกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำนไปสูก่ ำรปฏิบัติ

1. สรุ ปแนวทางการปฏิบัติงาน (Work Flow)
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
ขับเคลื่อนกลไกผ่านศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัด

จัดสรร งปม. ให้ สรจ. 76 จว.
รวม 4.43 ล้ำนบำท
บูรณาการดาเนินงานในรูปแบบประชารัฐ
พร้อมกากับดูแล และติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนฯ
- พัฒนากลไกเชิงนโยบายและการ
ขับเคลื่อนการทางาน
- คุ้มครอง และช่วยเหลือผู้เสียหาย
- บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น
- เฝ้าระวังและป้องกัน
- พัฒนาเครือข่ายและบริหารข้อมูล

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการใช้แรงงานบังคับและ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัด.....
ประจาปี 2562

เสนอแผนปฏิบัติการฯ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติ/เห็นชอบ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
(รำยเดือน) ผ่ำนระบบออนไลน์
ทุกวันที่ 5 ของเดือน

ส่งแผนปฏิบัติการฯ ให้ รง.
ภำยใน 12 ต.ค. 61
เพื่อจัดทำออนไลน์

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน พร้อม
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 1 ฉบับ
(รำยปี) ภำยใน ก.ย. 62

กำรประเมินตัวชี้วัด
(แรงงานจังหวัด)

รอบที่ 1 (1 ตุลำคม 2561 - 31 มีนำคม 2562)
ระดับ 1 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานจังหวัด ปี 62
ระดับ 2 เสนอแผนฯ ตามระดับ 1 ให้ผู้ว่าราชการอนุมัติ/เห็นชอบ
ระดับ 3 นาแผนไปสู่การปฏิบัติ และรายงานเป็นประจาทุกเดือน
ระดับ 4 นากิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ สำเร็จไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 40 และมีผลกำรเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40
ระดับ 5 นากิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ สำเร็จไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 45 และมีผลกำรเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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รอบที่ 2 (1 เมษำยน – 30 กันยำยน 2562)
ระดับ 1 สรจ.ขับเคลื่อนแผนฯ อย่าต่อเนื่อง และมีการรายงานผลเป็น
ประจาทุกเดือน
ระดับ 2 นากิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ สำเร็จไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 70 และมีผลกำรเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
ระดับ 3 นากิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ สำเร็จไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 75 และมีผลกำรเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85
ระดับ 4 นากิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ สำเร็จไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 และมีผลกำรเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
ระดับ 5 นากิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ สำเร็จไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 85 และมีผลกำรเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 96

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

2. แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
1.2 เพื่อติดตามผลการดาเนินงานป้องกันปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
อย่างเป็นรูปธรรม
2. ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
- แผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัด.... จานวน 1 แผน
2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของการนามาตรการ/กิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ไปสู่การปฏิบัติ
- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของ
สานักงานแรงงานจังหวัด
วิธีติดตามและประเมินตัวชีว้ ัด
1) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
ประเมินตามระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดังนี้
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

สานักงานแรงงานจังหวัด จัดประชุม/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ของแต่ละจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน
สานักงานแรงงานจังหวัด เสนอแผนปฏิบัติการฯ ที่ร่วมจัดทากับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องตามระดับ
ที่ 1 ให้ผู้ว่าราชการอนุมัติ/เห็นชอบ
สานักงานแรงงานจังหวัด จัดประชุมหรือประสานหน่วยงานในพื้นที่ เพือ่ ขับเคลื่อน/ติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด และรายงานผล
ให้กระทรวงแรงงานทราบทุกเดือน
สานักงานแรงงานจังหวัด ดาเนินการตามระดับที่ 1 - 3 และมีการนามาตรการ/กิจกรรมที่ระบุไว้
ในแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40
สานักงานแรงงานจังหวัด ดาเนินการตามระดับที่ 1 - 3 และมีการนามาตรการ/กิจกรรมที่ระบุไว้
ในแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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2) รอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2562)
ประเมินตามระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดังนี้
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

ส านักงานแรงงานจังหวัด จัดประชุมหรือประสานหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อน/
ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ของแต่ ล ะจั ง หวั ด ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลให้กระทรวงแรงงานทราบทุกเดือน
สานักงานแรงงานจังหวัด ดาเนินการตามระดับที่ 1 และมีการนามาตรการ/กิจกรรมที่
ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สานักงานแรงงานจังหวัด ดาเนินการตามระดับที่ 1 และมีการนามาตรการ/กิจกรรมที่
ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และมีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
สานักงานแรงงานจังหวัด ดาเนินการตามระดับที่ 1 และมีการนามาตรการ/กิจกรรมที่
ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
สานักงานแรงงานจังหวัด ดาเนินการตามระดับที่ 1 และมีการนามาตรการ/กิจกรรมที่
ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และมีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 96

3. รูปแบบของการทางาน
1) สานักงานแรงงานจังหวัด ขับเคลื่อนการทางานในลักษณะบูรณาการการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผ่านกลไกของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัด........ ที่จัดตั้งจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อป้องกัน
และขจัดปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่
2) ให้ความสาคัญกับการสร้างช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข่าวสาร ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน
ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม (NGOs) ในพื้นที่ เพื่อหาข่าวการกระทาผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานบังคับ
และการค้ามนุษย์
3) จัดให้มีการร่วมบูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการ/นายจ้างกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ตามการข่าวที่ได้รับจาก
ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ รวมทั้งกาหนดแผนการตรวจบูรณาการและดาเนินการตรวจตามแผนร่วมกัน
4) ร่วมบูรณาการจัดตั้งชุดติดตามและตรวจสอบจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
ในจังหวัด ตามคาสั่ง คสช. 101/2557 ตามเป้าหมายที่สานักงานจัดหางานจังหวัดกาหนดร่วมกับ หน่วยงาน
ด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นที่
5) สร้างการรับรู้ให้กับแรงงานหรือสถานประกอบกิจการ โดยการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ควบคู่ไปกับ
การรณรงค์สร้างจิตสานึกและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารท้องถิ่น รวมทั้งร่วมส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ
จัดทาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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4. ขั้นตอนการทางาน
4.1 สานักงานแรงงานจังหวัด จัดประชุม/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของแต่ละจังหวัด.... ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 แบบฟอร์ม 1 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
พ.ศ. 2559 – 2563 พร้อมเสนอแผนปฏิบัติการฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ/เห็นชอบ และส่งแผนปฏิบัติการฯ
พร้อม Gmail เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ให้กระทรวงแรงงาน (ภายใน 12 ต.ค. 61) เพื่อจะได้ประมวลผลจัดทาระบบ
รายงานผลออนไลน์ต่อไป
4.2 สานักงานแรงงานจังหวัด จัดประชุมหรือประสานหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อน/ติดตาม
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด เดือนละ 1 ครั้ง หรือตาม
ความเหมาะสม (พ.ย. 61 – ก.ย. 62)
4.3 สานักงานแรงงานจังหวัด รายงานผลการดาเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ แบบฟอร์ม 2
ให้กระทรวงแรงงานทราบ ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (พ.ย. 61 – ก.ย. 62) ผ่านระบบออนไลน์
4.4 สานักงานแรงงานจังหวัด จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด....
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบฟอร์ม 3 ให้กระทรวงแรงงานภายในเดือนกันยายน 2562 (ก.ย. 62)
*หมายเหตุ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อยู่ระหว่างประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดาเนินการจัดทาระบบการรายงานประจาเดือน ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อระบบพร้อมใช้ งานแล้วจะได้
ประสานแจ้งสานักงานแรงงานจังหวัดให้ดาเนินการรายงานผ่านระบบดังกล่าวต่อไป
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

ต.ค.

2561
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

2562
พ.ค.

1) สรจ. จัดประชุม/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้
แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัด
.... ประจาปี พ.ศ. 2562
2) สรจ. เสนอแผนปฏิบตั ิการฯ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัด
อนุมัติ/เห็นชอบ และส่งแผนฯ ให้ รง.รับทราบ
3) สรจ. จัดประชุมหรือประสานหน่วยงานในพื้นที่
เพื่อขับเคลื่อน/ติดตามการปฏิบัติตามแผนฯ ที่
ได้รบั การอนุมัติ/เห็นชอบจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
4) สรจ. รายงานผลการดาเนินงานการขับเคลื่อน
แผนฯ ผ่านระบบออนไลน์ให้ รง.ทราบ ทุกวันที่
5 ของเดือน (รายเดือน)
5) สรจ. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด.... (ราย
ปี)

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

6. การรายงานผล
1) สานักงานแรงงานจังหวัด รายงานผลการดาเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของแต่ละจังหวัด.... ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายเดือน)
ผ่านระบบออนไลน์ ให้กระทรวงแรงงานทราบ ทุกวันที่ 5 ของเดือน
2) สานักงานแรงงานจัดหวัด รายงานสรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(รายปี) ให้กระทรวงแรงงานทราบ ภายในเดือนกันยายน 2562 (1 ครั้ง/เล่ม)
7. พื้นที่ดาเนินการ:

ส่วนภูมิภาค (76 จังหวัด)

8. หน่วยงานรับผิดชอบ: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ศปคร.)
โทรศัพท์: 0 2232 1075, 1099
โทรสาร: 0 2248 1378
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ccpl.mol@gmail.com
9. เอกสารแนบ
9.1 แบบฟอร์ม 1 (ตัวอย่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
จังหวัด.... ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9.2 แบบฟอร์ม 2 แบบรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
จังหวัด.... ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9.3 แบบฟอร์ม 3 แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัด….

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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3. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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แบบฟอร์ ม 3

แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2562
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)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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โครงกำรอำสำสมัครแรงงำนต้ำนภัยยำเสพติด
1. สรุ ปแนวทางการปฏิบัติงาน (Work Flow)
กระบวนการงานอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จุดเริ่มต้น

ทบทวนผลการดาเนินงานด้านป้องกันยาเสพติด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แรงงานในสถานประกอบการ
ที่ต่ากว่า ๑๐ คน

แรงงานนอกระบบ (แรงงานภาคเกษตร
และรับงานไปทาที่บ้าน)

ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ยาเสพติดให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย

ให้อาสาสมัครแรงงานนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านต่อต้านยาเสพติด
ไปเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมาย

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาสาสมัครแรงงานและกลุ่มแรงงานเป้าหมายเพื่อ
กาหนดแนวทางการป้องกันยาเสพติดในระดับพื้นที่

สรุปผลการดาเนินงานทั้งปี

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คาอธิบายกระบวนการ
๑. สานักงานแรงงานต้องนาผลการ
ดาเนินงานของปีที่ผ่านมาทบทวนในการ
ดาเนินงานด้านยาเสพติด ดังนี้
๑.๑ ตัวยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบเป็นยา
เสพติดประเภทอะไรบ้าง
๑.๒ พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดในลักษณะใด เสพ หรือค้า
๑.๓ ลักษณะพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมี
ลักษณะที่แพร่ระบาดมากน้อยอย่างไร

๒. กลุ่มเป้าหมายแรงงาน แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
ดังนี้
๒.๑ แรงงานในสถานประกอบการที่ต่า
กว่า ๑๐ คนอาเภอละ ๕ แห่ง แรงงานแห่ง
ละ ๓ คน
๒.๒ แรงงานนอกระบบ (แรงงานภาค
เกษตร และรับงานไปทาที่บ้าน) อาสาสมัคร
แรงงานรับผิดชอบต่อแรงงานนอกระบบ ๕ คน)
๓. สานักงานแรงงานจังหวัดต้องรับผิดชอบ
จั ด สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งสภาพ
ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่
๔. ให้อาสาสมัครแรงงานนาสื่อที่สานักงาน
แรงงานจังหวัดผลิตไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมาย
๕. จั ด ประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า ง
อาสาสมั ค รแรงงานและกลุ่ ม แรงงาน
เป้าหมายเพื่อกาหนดแนวทางการป้องกันยา
เสพติดในระดับพื้นที่
๖. สานักงานแรงงานจังหวัดจัดทาสรุปผล
การดาเนินงานด้านป้องกันยาเสพติดที่ได้
ดาเนินการตลอดปีงบประมาณ

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

2. แนวทางการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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3. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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โครงกำรป้องกันและแก้ไขปั ญหำยำเสพติด
ในสถำนประกอบกำร 76 จังหวัด

1. สรุ ปแนวทางการปฏิบัติงาน (Work Flow)

สรจ. วางแผนการร รงค์ สงเสริม นการจัดตัง มรม/ศูนย์เ อน จ
TO BE NUMBER ONE . นส านประกอบการ และสร้างความเข้มแขง
นการคงอยูของ มรม/ศูนย์เ อน จ TO BE NUMBER ONE
นส านประกอบการ
รณรงค์ ส่งเสริม ในการจัดตังชมรม/
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE .
ในสถานประกอบการ อย่างน้อย 1 แห่ง

รณรงค์ ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็ง
ในการคงอยูของชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการ

สรจ. ประชุมหารือร่วมกับสถาน
ประกอบการเพื่อจัดตังชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ

สรจ. เยี่ยมชมและหารือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับสถาน
ประกอบการที่จัดตังชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ

สรจ. สนับสนุนและอานวยความสะดวก
ในการจัดตังชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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2. แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัต
1)
2)
3)

ปุ ระสงค์
เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดตังชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดตังศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
เพื่อพัฒนาหรือสร้างความตระหนักรู้ให้กับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ
4) เพื่อขยายเครือข่ายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนใกล้เคียง

2. เป้าหมายของงาน
มีการจัดตังชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทั่วประเทศ
และขยายเครือข่ายไปยังรอบ ๆ สถานประกอบการและชุมชนในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัด
ได้กาหนดตัวชีวัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตามผลภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
นแผนงานบูร าการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเส ติด
โครงการสงเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส ติด
กิจกรรมหลัก ดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งาน/โครงการ/กิจกรรมยอย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
เงอนไขบังคับ งบรายจ่ายอื่นไม่สามารถเปลีย่ นแปลงงบไปใช้ในงานอื่นได้
ตัว ีวัดผลผลิต
เ ิงปริมา
- จานวนประชาชนวัย
แรงงานที่ขอรับบริการด้าน
แรงงาน
เ ิงคุ ภา
- ร้อยละของประชาชนวัย
แรงงานที่ได้รับการคัดกรอง
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

ตัว ีวัดกิจกรรม
เ ิงปริมา
- จานวนชมรม TO BE
NUMBER ONE /ศูนย์เพื่อน
ใจ TO BE NUMBER ONE
เพิ่มขึนอย่างน้อย 1 แห่ง
เ ิงคุ ภา
- จานวนชมรม TO BE
NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการเดิมที่ยังคงอยู่
อย่างน้อยร้อยละ 70
- จานวนครังของการายงาน
ผลการดาเนินงานรายไตร
มาส

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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เป้าหมายของกิจกรรม
1. รณรงค์ ส่งเสริม การจัดตัง
ชมรม TO BE NUMBER ONE
และศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE หมในสถาน
ประกอบการทั่วประเทศ
2. รณรงค์ ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชมรม TO BE
NUMBER ONE และศูนย์
เพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE ในสถานประกอบการ
ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
ตามจานวนสะสมทีมีอยูเดิม
จนถึงสินสุดปีงบประมาณ
2561
3. สร้ า งความตระหนั ก รู้
รวมทั งกิ จ ก ร ร ม อื่ น ใ ด ที่
เกี่ยวข้องในการป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ใน
ช ม ร ม TO BE NUMBER
ONE และศู นย์เพื่อนใจ TO
BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการทั่วประเทศ

เป้าหมายของ สรจ.
1. รณรงค์ ส่งเสริม การจัดตัง
ชมรม TO BE NUMBER ONE
และศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE หมในสถาน
ประกอบการ
2. รณรงค์ ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชมรม TO BE
NUMBER ONE และศูนย์
เพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE ในสถานประกอบการ
อย่างต่อเนื่องตามจานวน
สะสมทีมีอยูเดิมจนถึงสินสุด
ปีงบประมาณ 2561
3. สร้ า งความตระหนั ก รู้
รวมทั งกิ จ ก ร ร ม อื่ น ใ ด ที่
เกี่ยวข้องในการป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ใน
ชมรมTO BE NUMBER ONE
และศู นย์ เพื่ อนใจ TO BE
NUMBER ONE ใ น ส ถ า น
ประกอบการ
4. รายงานผลการ
ดาเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง
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3. รูปแบบของการทางาน
สานักงานแรงงานทุ กจังหวัดมีการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดตังชมรม TO BE NUMBER ONE และ
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการเพิ่มขึน และพัฒนาหรือสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ รวมทังพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเพื่อให้ชมรม
TO BE NUMBER ONE เข้าประกวดระดับภาค และระดับประเทศ
4. ขันตอนการทางาน
1) ดาเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
โดยการรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการจัดตังชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการ มีการออกเยี่ยมและกาหนดนัดหมายเข้าพบสถานประกอบการ ชักชวน สร้างการรับรู้
การสร้างเครือข่ายความร่วมมื อกับลูกจ้างและผู้ประกอบการในรูปแบบต่าง ๆ ด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อ
สนับสนุนและโน้มน้าวให้จัดตังชมรม/ศูนย์พินิจ
2) รายงานผลการดาเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ภายในทุ กวันที่ 5 ของเดือน
มกราคม 2562 เดือนเมษายน 2562 เดือนกรกฎาคม 2562 และวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และรายงานผล
การดาเนินงานโครงการฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามลิงค์ https://form.jotform.me/80182011607445
5. ตารางแผนปฏิบตั งิ าน
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.
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

1. รณรงค์ ส่งเสริมให้มีการจัดตัง
ชมรม TO BE NUMBER ONE และ
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE หมในสถานประกอบการ
2. รณรงค์ ส่งเสริมความ

เข้มแข็งของชมรม TO BE
NUMBER ONE และศูนย์เพื่อน
ใจ TO BE NUMBER ONE ใน
สถานประกอบการทั่วประเทศ
อย่างต่อเนื่องตามจานวนสะสม
ทีมีอยูเดิมจนถึงสินสุด
ปีงบประมาณ 2561
3. สร้างความตระหนักรู้ รวมทัง
กิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชมรมTO BE NUMBER ONE
และศูนย์เพื่อนใจTOBENUMBERONE
ในสถานประกอบการทั่วประเทศ
4. การรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการฯ

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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6. การรายงานผล
รายงานผลการดาเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส และรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการฯ ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามลิ ง ค์ https://form.jotform.me/80182011607445 และขอให้
ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากโครงการฯ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
7. นทีการดาเนินการ
76 จังหวัดทั่วประเทศ
8. หนวยงานรับผิด อบ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
9. เอกสารแนบ เ น แบบฟอร์มการรายงาน
9.1 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE ประจาปีงบประมาณ 2562
9.2 แบบรายงานการดาเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE ประจาปีงบประมาณ 2562
9.3 แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจาไตรมาส

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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3. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน
หลักเก ฑ์การหลักเก ฑ์การจัดสรรงบประมา
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส ติด นส านประกอบการ ประจาปีงบประมา 2562
------------------------หลักเก ฑ์การจัดสรร
1. รณรงค์ ส่งเสริม การจัดตังชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE หม
ในสถานประกอบการทั่วประเทศ
2. รณรงค์ ส่ ง เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของชมรม TO BE NUMBER ONE และศู น ย์ เ พื่ อ นใจ TO BE
NUMBER ONE ในสถานประกอบการทั่ ว ประเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามจ านวนสะสมที มี อ ยู เดิ ม จนถึ ง สิ นสุ ด
ปีงบประมาณ 2561
3. สร้างความตระหนักรู้ รวมทังกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการทั่วประเทศ
การจัดสรรงบประมา ประจาปีงบประมา 2562
1. หนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ รง 0206.2/ ว 123
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ได้แจ้งว่าได้รับการประสานจากกองบริหารการคลังว่า สานักงบประมาณกาหนดแนว
ทางการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบว่า จะอนุมัติเงิน
ประจ างวดที่ 1 งบรายจ่ า ยอื่ น ที่ เ บิ ก จ่ า ยในลั ก ษณะรายจ่ า ยประจ า ให้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 50 ของวงเงิ น
ที่ส่วนราชการได้รับการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงสนับสนุน
งบประมาณให้สานักงานแรงานจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมให้จัดตังชมรม TO BE
NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดๆ ละ 13,500 บาท
2. สาหรับการจัดสรรงบประมาณสานักงบประมาณจัดสรรเงินประจางวดที่ 2 กองยุทธศาสตร์และ
แผนงานจะดาเนินการจัดสรรงบประมาณให้สานักงานแรงงานจังหวัดเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากผลงานและผล
การเบิกจ่ายของโครงการฯ รวมทังจานวนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ และศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ทังนี ขอให้รายงานผลการดาเนินโครงการฯ ให้เป็นปัจจุบัน
เนื่องจากมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณประจางวดที่ 2
การติดตามและประเมินผล
1. รายงานการดาเนินงานตามโครงการฯ ตามแบบรายงานผลการดาเนินงานฯ ภายในทุกวันที่ 5
ของเดือนมกราคม 2562 เดือนเมษายน 2562 เดือนกรกฎาคม 2562 สาหรับไตรมาสที่ 4 ขอให้รายงาน
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562
รายงานผลการดาเนินโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามลิงค์
https://form.jotform.me/80182011607445

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส ติด นส านประกอบการ ประจาปีงบประมา 2562
จังหวัด.............................. ประจาไตรมาสที ................................
ลาดับ
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ที
ยอดสะสม
ไตรมาสปัจจุบนั
แหง
คน
แหง
คน
1 จัดตังชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการ (ระบุชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์)
เดิม (ตังแตเริมโครงการ)
1) ...........................................................................
2) ...........................................................................
3) ...........................................................................
หม (ปี 2562)
1) ...........................................................................
2) ...........................................................................
3) ...........................................................................
2 จัดตังศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการ
เดิม (ตังแตเริมโครงการ)
1) ...........................................................................
2) ...........................................................................
3) ...........................................................................
หม (ปี 2562)
1) ...........................................................................
2) ...........................................................................
3) ...........................................................................
3 การขยายเครือข่ายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE
(อธิบายลักษณะเครือข่ายและการดาเนินงาน)
4 กิจกรรมอื่นๆ ทีด่ าเนินการ ดังนี
4.1 .............................................................................
4.2 .............................................................................
4.3 .............................................................................
4.4 .............................................................................
หมายเหตุ :
กรุณาส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในทุกวันที่ 5 ของเดือนมกราคม 2562 เดือนเมษายน 2562 เดือนกรกฎาคม 2562
สาหรับไตรมาสที่ 4 ขอให้รายงานภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ tobeno1.mol@gmail.com

ผลการเบิกจาย
งบประมา
(คิดเป็นร้อยละ)
จานวน ………บาท
(คิดเป็นร้อยละ ...)

มติ ครม. กาหนดให้
ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 30
ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 52
ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 73
ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 97

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำน
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้

1. สรุ ปแนวทางการปฏิบัติงาน (Work Flow)

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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2. แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และภารกิจของกระทรวง
แรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่
1.2 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ และ/หรือรายได้เพิ่มขึ้น
1.3 เพื่อให้ศูนย์แรงงานประจาอาเภอเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านแรงงาน สามารถนาข้อมูลไปใช้ใ นการ
กาหนดนโยบาย ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เป้ำหมำยของงำน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตามผล
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในแผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำและยกระดับผลิตภำพแรงงำน
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : กาลังแรงงานมีงานทา ได้รับความคุ้มครองมีความปลอดภัย
และมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : กาลังแรงงานได้รับบริการด้านแรงงานอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
ตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน
เชิงปริมาณ : จานวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการด้านแรงงาน จานวน 43,700 คน
(บัณฑิตแรงงาน 1 คน:ประชาชน 115 คน)
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 41 ของจานวนกลุ่มเป้าหมายที่จัดส่งได้รับการบรรจุงาน และ/หรือ
ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือ และ/หรือได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
กลยุ ท ธ์ ห น่ ว ยงำน : เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยให้ มี ก ารท างานร่ ว มกั น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
โครงกำร : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมหลัก : จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เชิงปริมำณ :
จานวนบัณฑิตแรงงาน 380 คน

จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านแรงงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

เชิงคุณภำพ :
จานวนประชาชนวัยแรงงานใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
ได้รับบริการด้านแรงงานจาก
บัณฑิตแรงงาน 43,700 คน

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.

เป้ำหมำยของกิจกรรม
จานวนบัณฑิตแรงงาน
380 คน

เป้ำหมำยของ สรจ.
1.จานวนบัณฑิตแรงงาน
จังหวัดปัตตานี 135 คน
2. จานวนบัณฑิตแรงงาน
จังหวัดยะลา 76 คน
3. จานวนบัณฑิตแรงงาน
จังหวัดนราธิวาส 111 คน
4. จานวนบัณฑิตแรงงาน
จังหวัดสงขลา 58 คน
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3. รูปแบบของกำรทำงำน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการดาเนินงาน
โดยจ้างผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ว่างงานไม่จากัดสาขา และเป็นผู้ที่มีภูมิลาเนาในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อาเภอ
จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย จานวน 380 คน ปฏิบัติงานเป็นบัณฑิตแรงงานประจาศูนย์แรงงาน
ประจาอาเภอ บัณฑิตแรงงานประจาตาบล และบัณฑิตแรงงานประจาสานักงาน เพื่อทาหน้าที่เสมือน
ผู้แทนกระทรวงแรงงานในการนาภารกิจและบริการของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างงานให้กับบัณฑิตที่ว่างงาน สามารถตรึงคนในพื้น ที่ ลดปัญหาการเคลื่อนย้าย
แรงงาน ปลูกฝังสานึก รักบ้านเกิด มีส่วนร่วมแก้ปัญหาของท้องถิ่นตนเอง ทาให้ประชาชนในพื้นที่สามารถ
เข้าถึงบริการด้านแรงงานได้โดยสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อ
ราชการ รวมถึงการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี
ศูนย์แรงงานประจาอาเภอเป็นศูนย์กลางในการประสานบริการด้านแรงงาน แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านแรงงานในระดับอาเภอเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงานในระดับพื้นที่
4. ขั้นตอนกำรทำงำน
4.1 ส่ ว นกลางด าเนิ น การขออนุ มั ติ โ ครงการและการจั ด สรรเงิ น งบประมาณประจ าปี
พ.ศ. 2562 เพื่อให้จังหวัดดาเนินการ ดังนี้
รำยกำร

๑) ส่วนภูมิภำค
๑.๑) จังหวัดปัตตานี
๑.๒) จังหวัดยะลา
๑.๓) จังหวัดนราธิวาส
๑.๔) จังหวัดสงขลา
๒) ส่วนกลำง
รวมทั้งสิ้น

บัณฑิต
แรงงำน

135 คน
76 คน
111 คน
58 คน

ศูนย์แรงงำน
ประจำอำเภอ

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

ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินงำนอื่น
(บำท)
12,485,700
4,011,680
2,700,392
4,290,244
1,483,384
4,309,600
16,795,300

รวมงบประมำณ
(บำท)
84,305,700
29,526,680
17,064,392
25,269,244
12,445,384
4,309,600
88,615,300

4.2 ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยสานักงานแรงงาน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี
ยะลา นราธิวาส และสงขลา ดาเนินการ ดังนี้
1) จัดทาสัญญาจ้างผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ว่างงานในพื้นที่ มาทาหน้าที่เป็น
บัณฑิตแรงงานในเขตพื้นที่เป้าหมายและประจาสานักงานแรงงานจังหวัด ทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวของโครงการฯ จานวน 380 คน ระยะเวลาตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
(12 เดือน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
• จัดทาทะเบียนบัณฑิตแรงงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
• ประเมินผลการปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงานที่ได้รับการจ้างปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑ์และแบบประเมินผลซึ่งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงแรงงานแล้ว
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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(หนังสือกระทรวงแรงงาน ที่ รง 0203.3/ว 1678 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานบุคคลและเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ ดังนี้
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ดาเนินการประเมินเป็นประจาทุก 3 เดือน
(ทุกไตรมาส)
2) แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตแรงงานรอบ 12 เดือน และ
การต่อสัญญาจ้างให้กระทรวงแรงงานทราบภายในวันที่ 30 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป
กรณี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญาจ้ า งนอกเหนื อ จากกรอบอั ต ราก าลั ง ของ
บัณฑิตแรงงานที่กาหนดไว้ในแต่ละจังหวัด เช่น บัณฑิตแรงงานตาย ลาออก ประพฤติผิดวินัยร้ายแรง ไม่ผ่าน
การประเมิน ฯลฯ ขอให้รายงานกระทรวงแรงงานทราบภายใน 15 วันทาการ
• ให้ส านักงานแรงงานจั งหวัดพิจารณามอบหมายงานและกากั บการปฏิ บั ติ
หน้ า ที่ ข องบั ณ ฑิ ต แรงงานภายใต้ น โยบายของรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น โครงการเมื อ งต้ น แบบ
“สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. 2560 – 2562 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562
แผนแม่ บ ทด้ า นแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564 เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารหน่ ว ยงาน โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงบประมาณและผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว
4.3 ให้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดาเนินการบริหารจัดการโครงการให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผน
แม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564 เป้าหมายการให้บริการกระทรวงแรงงานและเป้าหมายการให้บริการ
หน่ ว ยงาน โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณ และผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว
4.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย
กิจกรรมในการดาเนินงาน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชนโดย
บัณฑิตแรงงาน กิจกรรมดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน และ
กิจกรรมบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน โดยมีการทางานในแต่ละกิจกรรมดังนี้
4.4.1 กิ จ กรรมประสานการให้บ ริก ารด้ า นแรงงาน โดยบั ณ ฑิ ต แรงงานประสาน การ
ให้บริการด้านแรงงาน เช่น การส่งเสริมการมีงานทา การพัฒนาทักษะอาชีพ การดาเนินงานประกันสังคม ฯลฯ จัด
กิจกรรมศูนย์แรงงานอาเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม จัดกิจกรรมหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทางานแก่แรงงานนอกระบบ (รวม
แรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุ) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมสานึกรักบ้านเกิด ร่วมใจ
พัฒนาชุมชน
4.4.2 กิจกรรมดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ เป็นการดาเนินงานโดยส่วนภูมิภาค โดย
มอบหมายให้บัณฑิตแรงงานสารวจข้อมูลด้านแรงงาน บันทึก ประมวลผลข้อมูลด้านแรงงาน จัดทารายงานผล
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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การสารวจและนาเสนอข้อมูลด้านแรงงานต่อที่ประชุมระดับอาเภอ สรุปส่งข้อมูลให้สานักงานแรงงานจังหวัด
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสารวจควบคู่กับการชี้ชวนให้ประโยชน์จาก
ข้อมูล (ระดับตาบล/อาเภอ/จังหวัด) โดยมอบหมายให้บัณฑิตแรงงาน 1 คน:3ครั้ง:เดือน
จัดทาแผนความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้นาชุมชน ในการใช้ประโยชน์จ ากข้อมูล (ระดับตาบล/
อาเภอ/จังหวัด) ติดตามประเมินผลและข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ตามแผนความ
ร่วมมือฯ รวมทั้งเสนอแผนงาน/โครงการ/คาของบประมาณ
4.4.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน ดาเนินการด้านการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต
แรงงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความจาเป็นในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งนี้ตามแผนปฏิบัติการฯ
ได้กาหนดแผนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานไว้จานวน 1 ครั้ง โดยส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคได้
กาหนดแผนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตแรงงาน จานวน 1 ครั้ง/จังหวัด
4.4.4 กิ จ กรรมบริ ห ารจั ด การงานบั ณ ฑิ ต แรงงาน ประกอบด้ ว ยการด าเนิ น งาน ทั้ ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดาเนินงาน ประชุมมอบหมายงาน/ติดตามผล
การปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงาน ติดตามและรายงานผลการดาเนินโครงการ นิเทศงาน และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงาน
ตำรำงแผนปฏิบัติงำน
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
61 61 61 62

1.ประสานการให้บริการด้าน
แรงงาน
2. ด าเนิ น งานศู น ย์ แ รงงาน
37 ศูนย์
ประจาอาเภอ
3.พั ฒ นาศั ก ยภาพบั ณ ฑิ ต
แรงงาน
(ส่วนกลาง 1 ครั้ง , สรจ. 4 ครั้ง)
4. บริหารจัดการงานบัณฑิต
แรงงาน

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย พ.ค.
62 62

มิ.ย.
62

ก.ค. ส.ค.
62 62

ก.ย.
62
43,700 คน

1 ครั้ง
4 ครั้ง
146 ครั้ง

กำรรำยงำนผล
6.1 ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน
6.2 ขอให้รายงานตามแบบรายงานที่กาหนด ดังนี้
1) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้) (แบบ บรง.1)
2) แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบ บรง.1(เงิน))
3) แบบรายงานโครงการศูนย์แรงงานอาเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน (แบบ บรง.1-1)
4) แบบรายงานโครงการหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ (แบบ บรง.1-2)
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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5) แบบรายงานกิจกรรมสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน (แบบ บรง.1-3)
6) แบบรายงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทางานแก่แรงงาน
นอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุ) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (แบบ บรง.1-4)
7) แบบรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ บรง.2)
8) แบบรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ บรง.3)
10) แบบรายงานการติดตามผลการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน (รายบุคคล)
(แบบ บรง.4) ให้เก็บไว้ทสี่ านักงาน
11) แบบรายงานความประทับใจในการทางาน (SMS : Success small Story)
(แบบ บรง.1-5)
6.3 ขอให้รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านแรงงานจากการประสานการ
ให้บริการของบัณฑิตแรงงาน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 (แบบ บรง.5)
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมกรุณำติดต่อ :
สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
โทร : 02-232-1321 โทรสาร 02-232-1169, 02-247-9177

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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3. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน
สรุปแบบรำยงำนโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ลำดับ
แบบรำยงำน
ช่วงเวลำส่งรำยงำน
1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. รายเดือน ภายในวันที่ 2
2562 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัด
ของเดือน
ชายแดนภาคใต้ (แบบ บรง.1)
2 แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบ บรง.1(เงิน)) รายเดือน ภายในวันที่ 2
ของเดือน
3

แบบรายงานโครงการศูนย์แรงงานอาเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่
ชุมชน (แบบ บรง.1-1)

รายเดือน ภายในวันที่ 2
ของเดือน

4

แบบรายงานโครงการหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ (แบบ บรง.1-2)

รายเดือน ภายในวันที่ 2
ของเดือน

5

แบบรายงานกิจกรรมสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน (แบบ บรง.1-3) รายเดือน ภายในวันที่ 2
ของเดือน

6

แบบรายงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทางานแก่
แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุ) (แบบ บรง.1-4)

รายเดือน ภายในวันที่ 2
ของเดือน

7

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบ บรง.2)

รายเดือน ภายในวันที่ 2
ของเดือน

8

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบ บรง.3)

รายเดือน ภายในวันที่ 2
ของเดือน

9

แบบรายงานความประทับใจของบัณฑิตแรงงานแต่ละศูนย์แรงงานอาเภอ
(แบบ บรง.4)

รายไตรมาส ภายในวันที่
2 ของไตรมาสถัดไป

10

แบบรายงานการติดตามผลการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน
(รายบุคคล) (แบบ บรง.4-1)
รายงานสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านแรงงานจากการ
ประสานการให้บริการของบัณฑิตแรงงาน (แบบ บรง. 5)

เก็บไว้ที่สานักงาน

11

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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(แบบ บรง.1-1)
โครงกำรศูนย์แรงงำนอำเภอเคลื่อนที่ให้บริกำรด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน
ศูนย์แรงงำนอำเภอ...............................................
จังหวัด.................................................
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

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

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

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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(แบบ บรง.1-2)
โครงกำรหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอำชีพ
กลุ่มอำชีพ.........................................................................................................
ศูนย์แรงงำนอำเภอ.....................................จังหวัด.............................................
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

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

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

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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(แบบ บรง.1-3)
กิจกรรมสำนึกรักบ้ำนเกิดร่วมใจกันพัฒนำชุมชน
โครงกำร.....................................................................
จังหวัด...................................................
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
- เหตุผลความจาเป็นของโครงการฯ.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
- กิจกรรมที่ดาเนินการ.........................................................................................................................................
- มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นหรือไม่
 ไม่มี
 มี (ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม).......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
- ระยะเวลาดาเนินการ .......................................................................................................................................
- สถานที่ดาเนินการ.............................................................................................................................................
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน.....................................คน
- รายจ่ายจริง (บาท)............................................................................................................................................
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
- ขอให้แนบภาพประกอบกิจกรรม พร้อมคาบรรยายภาพ (อย่างน้อย 2 ภาพ)
ลงชือ่ ......................................................ผู้รายงาน
(....................................................................)
โทรศัพท์.......................................................
วัน/เดือน/ปี....................................................
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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(แบบ บรง.1-4)
โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและสุขภำวะในกำรทำงำนแก่แรงงำนนอกระบบ
(รวมแรงำนคนพิกำรและแรงงำนสูงอำยุ) ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
ศูนย์แรงงำนประจำอำเภอ.............................................จังหวัด..............................................
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
- 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.....................................................

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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(แบบ บรง.2)

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วดั ผลผลิตสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด.......................................................................
ประจำเดือน........................

โครงกำร : เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้

ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต

ผลกำร
ปฏิบัติงำน
(คน)

คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหำ
อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข

เชิงปริมำณ
จานวนบัณฑิตแรงงาน (เป้าหมาย 380 คน)
เชิงคุณภำพ
จานวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับบริการด้านแรงงานจาก
บัณฑิตแรงงาน (เป้าหมาย 43,700 คน)

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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(แบบ บรง. 3 )

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วดั เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด.......................................................................
ประจำเดือน........................

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับบริการ
ด้านแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน
โครงกำร : เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้

ชื่อตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลกำร
ปฏิบัติงำน
(คน)

คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหำ
อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข

ร้อยละ 41 ของจานวนกลุ่มเป้าหมายที่จัดส่ง
ได้รับการบรรจุงาน และ/หรือ ผ่านการพัฒนา
ทักษะฝีมือ และ/หรือได้รับสิทธิประโยชน์ตาม
กฎหมาย

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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(แบบ บรง. 5)
แบบรำยงำนผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รบั บริกำรด้ำนแรงงำน
จำกกำรประสำนงำนของบัณฑิตแรงงำน
แบบสารวจความพึงพอใจประชาชน ที่ได้รับบริการด้านแรงงานโดยการประสานของบัณฑิตแรงงาน
คาอธิบาย : ขอให้ท่านเติมเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง เพื่อกระทรวงแรงงานจะได้นาข้อมูลที่ได้รับไปประมวลผลความพึง
พอใจ เรื่องการประสานการให้บริการประชาชนด้านแรงงานของบัณฑิตแรงงาน และนาผลไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการและการดาเนินงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  อื่น ๆ (ระบุ).................
2. ประเด็นควำมคิดเห็น
ระดับควำมพึงพอใจ
ประเด็นควำมคิดเห็น
มำกที่สุด
มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด
1. การให้ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนของบัณฑิต
แรงงาน
2. การให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็น
กันเอง
3. การให้บริการมีความสะดวก และรวดเร็ว
4. การให้บริการตรงกับความต้องการ
5. ความพึงพอใจโดยรวม
3. ท่ำนเห็นว่ำกระทรวงแรงงำนควรมีกำรจ้ำงบัณฑิตแรงงำน ปฏิบัติงำนในพื้นที่หรือไม่ อย่ำงไร
 ควรจ้าง เพราะ............................................................................................................................
 ไม่ควรจ้าง เพราะ........................................................................................................................
4. ปัญหำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร และกำรดำเนินงำน
ปัญหา
1.............................................................................................................................................
2…………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ 1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
คำชี้แจง 1. สรจ.สารวจความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการด้านแรงงานโดยการนาบริการ/การประสานของบัณฑิตแรงงาน จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ของประชาชนผู้มารับบริการ และประมวลผลรายงาน สป.รง.
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ คานวณโดยใช้รูปแบบไลเคิลสเกล
3. รายงานผลการสารวจให้กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค สานักตรวจและประเมินผล ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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แบบประมวลผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจประชำชน ทีไ่ ด้รับบริกำรด้ำนแรงงำน
โดยกำรประสำนของบัณฑิตแรงงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด..........................................................
ประเด็นควำมคิดเห็น
(1)

รวม
(คน)

จำนวนผู้ตอบ (2)
มำก มำก ปำน น้อย
ทีส่ ดุ
(คน) กลำง (คน)
(คน)
(คน)

น้อย
ทีส่ ดุ
(คน)

ค่ำ
เฉลี่ย
(3)

ร้อยละของ
ควำมพึง
พอใจ
(4)

1. การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ถู ก ต้ อ ง
และชัดเจนของบัณฑิตแรงงาน
2. การให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความสุ ภ าพ
อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
3. การให้บริการมีความสะดวก และ
รวดเร็ว
4. การให้ บ ริ ก ารตรงกั บ ความ
ต้องการ
5. ความพึงพอใจโดยรวม
รวม

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร และกำรดำเนินงำน
…...….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
คำชี้แจง
สานักงานแรงงานจังหวัดประมวลจากแบบสารวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน พร้อมข้อเสนอแนะ
จัดส่งให้สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ คานวณโดยใช้รูปแบบไลเคิลสเกล

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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วิธีกำรคำนวณร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชน ทีไ่ ด้รับบริกำรด้ำนแรงงำน
(ปรับปรุงจากคู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)
ในการคานวณร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวบรวมข้อมูลจากแบบสารวจความพึงพอใจ ซึ่งแบบ
สารวจความพึงพอใจมีการประเมินความคิดเห็นผู้รับบริการใน 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้ำนกำรให้
ข้อมูลข่ำวสำรที่
ถูกต้องชัดเจน
(2) ด้ำนกำร
ให้บริกำรด้วย
ควำมสุภำพ
อ่อนน้อม เป็น
กันเอง

(5) ด้ำนควำม
พึงพอใจโดยรวม

(3) ด้ำนกำร
ให้บริกำรมีควำม
สะดวกและ
รวดเร็ว

(4) ด้ำนกำร
ให้บริกำรตรงกับ
ควำมต้องกำร

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)
ดังนั้นในการคานวณร้อยละของความพึงพอใจฯ นั้น ต้องใช้หลักการคานวณแบบร้อยละในแต่ละ
ประเด็นความคิดเห็นทั้ง 5 ด้าน เพื่อทาให้ทราบคุณภาพการให้บริการของบัณฑิตแรงงานในปัจจุบันและนาผล
นั้นมาปรับปรุงการให้บริการ และการดาเนินงานของบัณฑิตแรงงานให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชน
วิธีกำรคำนวณ
ขั้ น 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
ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจ

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

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.

50

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อคานวณได้ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจแล้วให้ใส่ในตารางคานวณร้อยละของความพึงพอใจช่อง (3) ในแต่
ละประเด็นความคิดเห็น
ขั้นตอนที่ 4 หลังจากได้ค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละประเด็นแล้ว นาค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละประเด็น มาหา
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจต่อการบริการทั้งหมดตามสูตรต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจต่อการบริการทั้งหมด =
(คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นที่ 1 + ประเด็นที่ 2 + ..... + ประเด็นที่ 5)
จานวนประเด็นย่อยทั้งหมด = 5
เมื่อคานวณค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้งหมดแล้วให้ใส่ในช่อง (3) บรรทัดรวม
ขั้นตอนที่ 5 แปรค่าคะแนนความพึงพอใจในรูปของร้อยละ หลังได้ค่า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแล้ว จะแปร
ค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นร้อยละ ตามสูตรดังนี้
ร้อยละของความพึงพอใจ =
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
x 100
คะแนนสูงสุดของค่าเฉลี่ย = 5
เมื่อคานวณได้ค่าร้อยละของความพึงพอใจให้ใส่ในช่อง (4) รวมทั้งบรรทัดรวมซึ่งใช้สูตรเดียวกัน
ตัวอย่ำงวิธีกำรคำนวณร้อยละของควำมพึงพอใจ
ตำรำง ตัวอย่างวิธีการคานวณร้อยละของความพึงพอใจตามแบบประมวลผลการสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ได้รับบริการด้านแรงงานฯ
จำนวนผู้ตอบ (2)
ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ
ประเด็นควำมคิดเห็น รวม มำกที่สุด
ของควำม
(3)
มำก
ปำนกลำง
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 . ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ
โดยรวม

220

160

55

5

-

-

4.70

94

4.63

92.6

1.ด้ า นการให้ ข้ อ มู ล
ข่ า วสารที่ ถู ก ต้ อ งและ
ชั ด เ จ น ข อ ง บั ณ ฑิ ต
แรงงาน
2.การให้ บ ริ ก ารด้ ว ย
ความสุภาพ อ่อนน้อม
และเป็นกันเอง

รวม

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.

51

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมแบบสารวจทัศนคติฯ ได้จานวน 220 แบบ
ขั้นตอนที่ 2 นับจานวนผู้ตอบ (ความถี่) ในแต่ละประเด็นความคิดเห็นจาแนกตามระดับความพึงพอใจ และใส่
ข้อมูลลงในตารางคานวณร้อยละของความพึงพอใจ ช่อง (2) เช่น ประเด็นการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและ
ชัดเจนของบัณฑิตแรงงาน มีจานวนความพึงพอใจมากที่สุด 150 คน พึงพอใจมาก 50 คน พึงพอใจปานกลาง
15 คน พึงพอใจน้อย 5 คน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องประมวลผลให้ครบถ้วนในแต่ละประเด็น
ขั้นตอนที่ 3 คานวณหาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นตามสูตร เช่น ประเด็นด้านการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนของบัณฑิตแรงงาน
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ = (150 x 5) + (50 x 4) + (15 x 3) + (5 x 2)
220
เมื่อคานวณได้ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจแล้วให้ใส่ในตารางช่อง (3) ในแต่ละประเด็นความคิดเห็น
ขั้นตอนที่ 4 หลังจากได้ค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็นแล้ว นาค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็นมาหาค่าเฉลี่ยในภาพรวม
ความพึงพอใจต่อบริการทั้งหมดตามสูตรดังนี้
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
5

=

ร้อยละของความพึงพอใจในประเด็นที่ 2

4.57 x 100
=

=

91.4

4.70 x 100
5

=

ร้อยละของความพึงพอใจในประเด็นที่ 3
5

=

4.55 x 100

=

91

ร้อยละของความพึงพอใจในประเด็นที่ 4
5

=

4.62 x 100

=

92.4

94

ร้อยละของความพึงพอใจในประเด็นที่ 5 = 4.70 x 100
= 94
5
รวม
= 4.63 x 100
= 92.6
5
หมายเหตุ ขอให้ ส่ ง ตารางวิ ธี การคานวณร้อ ยละของความพึ ง พอใจที่ป ระมวลผลแล้ว ให้ส านั ก ตรวจและ
ประเมินผล กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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โครงกำรแก้ไขปั ญหำควำมเดือดร้อนด้ำนอำชี พ
1. สรุ ปแนวทางการปฏิบัติงาน (Work Flow)

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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2. แนวทางการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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กำรประสำนกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำนในพื้นที่/ชุ มชน

โดยอำสำสมัครแรงงำน
1. แนวทางการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.

67

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

2. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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ค่ำตอบแทนอำสำสมัครแรงงำน 76 จังหวัด
1. แนวทางการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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2. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวมหำวชิ รำลงกรณ
บดินทรเทพยวรำงกูร โดยอำสำสมัครแรงงำนร่วมใจอำสำพัฒนำบ้ำนเกิด

1. สรุ ปแนวทางการปฏิบัติงาน (Work Flow)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร โดยอาสาสมัครแรงงาน
กาหนด กิจกรรมที่เหมาะสมในการดาเนินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
บดินทรเทพยวรางกูร โดยอาสาสมัครแรงงาน
ดาเนินการกิจกรรมที่เหมาะสมในการดาเนินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
ดาเนิน
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

คาอธิบายกระบวนการ
๑. ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ก าหนดที่
เหมาะสมในการดาเนิน เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
๒. ดาเนินการกิจกรรมที่เหมาะสมในการ
ด าเนิ น เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
๓. สรุปผลการดาเนินงาน

สรุปผลการดาเนินงาน

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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2. แนวทางการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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3. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพเครือข่ำยอำสำสมัครแรงงำนเพื่อบู รณำกำร
ภำรกิจของกระทรวงแรงงำน

1. สรุ ปแนวทางการปฏิบัติงาน (Work Flow)
กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน
ศึกษานโยบาย งานตามแผนปฏิบัติกศึารก งานในระดับพื้นที่ และหลักสูตรกลางในการ
พัฒนาอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กาหนด องค์ความรู้ด้านแรงงานที่จะอบรมพัฒนาอาสาสมัครแรงงาน

ดาเนินการอบรมพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน

สรุปผลการดาเนินงานการอบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครแรงงาน

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คาอธิบายกระบวนการ
๑. ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ต้ อ งศึ ก ษา
วิ เ คราะห์ จ ากข้ อ มู ล นโยบาย งานตาม
แผนปฏิ บั ติ ก าร งานในระดั บ พื้ น ที่ และ
หลั ก สู ต รกลาง ในการพั ฒ นาอาสาสมั ค ร
แรงงานและพี่ เ ลี้ ย งอาสาสมั ค รแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. กาหนดองค์ความรู้ที่อบรมให้อาสาสมัคร
แรงงาน

๓. ดาเนินการอบรมให้ความรู้แก่อสาสมัคร
แรงงาน

๔. สรุปผลการดาเนินงานอบรมอาสาสมัคร
แรงงาน

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

2. แนวทางการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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3. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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กำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ (ศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงแรงงำน)
1. แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานตั้งอยู่
หรือในพื้นที่ข้างเคียงให้ทราบถึงงานบริการ สถานที่ตั้ง และรูปแบบการบริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวง
แรงงานของแต่ละพื้นที่
2) เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานตั้งอยู่
หรือในพื้นที่ข้างเคียงได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานในสังกัด
3) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานตั้งอยู่หรือในพื้นทีข่ ้างเคียง ได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้านแรงงานอยู่เสมอ
2. เป้าหมายของงาน
1) ประชาชนในพื้นที่หรือข้างเคียงทราบถึงงานบริการ สถานที่ตั้ง และรูปแบบการบริการของศูนย์บริการ
ร่วมกระทรวงแรงงาน
2) ประชาชนในพื้นที่หรือข้างเคียงทราบถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในสังกัด
3) ประชาชนในพื้นที่หรือข้างเคียง ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานอยู่เสมอ
3. รูปแบบของการทางาน
เฉพาะสานักงานแรงงานจังหวัดที่มีศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับ
การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจหรืองานบริการต่างๆ ของกระทรวงแรงงาน เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายไวนิล
และอื่น ๆ
1) สานักงานแรงงานจังหวัดที่มีศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 1 แห่ง จังหวัดละ 4,000 บาท
2) สานักงานแรงงานจังหวัดทีม่ ีศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 2 แห่ง จังหวัดละ 8,000 บาท
4. ขั้นตอนการทางาน
1) ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562 จาก แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน กิจกรรม : บริหาร
จัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
2) สานักงานแรงงานจังหวัดที่มีศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานดาเนินการการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อาทิ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แผนพับประชาสัมพันธ์ ไวนิลทึบแสง เป็นต้น
3) รายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงานทราบเป็น
ประจา ทุกเดือนตามแบบฟอร์มที่กาหนด
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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เป้าหมายของกิจกรรม
มีการดาเนินการและใช้จ่ายงบประมาณในการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ สาหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์งานในภารกิจ
ของกระทรวงแรงงาน ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ

เป้าหมายของ สรจ.
มีการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
อาทิ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แผนพับประชาสัมพันธ์ไวนิล
ทึบแสง เป็นต้น

6. การรายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
ข้อรายงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

ผลการดาเนินการใช้จ่ายเงิน
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
 
   
ศูนย์บริการร่วมกระทรวง
แรงงาน
หมายเหตุ - รายงานให้สานักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ทราบทุกเดือน
- แบบฟอร์ม รายงานการใช้จ่ายเงินในการดาเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ศบร.05)

7. พื้นที่ดาเนินการ
เคาน์เตอร์/ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จานวน 65 แห่ง
8. หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
9. แบบฟอร์มการรายงาน แบบฟอร์มการสารวจ
ให้ รายงานไปพร้ อมการรายงานการใช้ จ่ ายเงิ นในการด าเนิ นงานศู นย์ บริ การร่ วมกระทรวงแรงงาน
(แบบฟอร์ม ศบร.05)

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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โครงกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย ยุ ทธศำสตร์ และแผน
ของสำนักงำนแรงงำนจังหวัด

1. สรุ ปแนวทางการปฏิบัติงาน (Work Flow)

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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2. แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติง านตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์และแผนของสานักงานแรงงานจังหวัด พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของแต่ละพื้นที่
1.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสานักงานแรงงานจังหวัด เพื่อให้การบริการด้านแรงงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เป้ำหมำยของงำน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตามผลภายใต้
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงำน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
ตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิต ประชาชนวัยแรงงาน
ในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
เชิงปริมำณ
- จานวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอ
รับบริการด้านแรงงานผ่าน
อาสาสมัครแรงงาน 217,650 คน
เชิงคุณภำพ
ร้อยละ 40 ของประชาชน
วัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรอง
เพื่อส่งต่อตามเกณฑ์ที่กาหนด

ตัวชี้วัดกิจกรรม
เชิงปริมำณ
จานวนโครงการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนของ
สานักงานแรงงานจังหวัด
เชิงคุณภำพ
ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนของ
สานักงานแรงงานจังหวัด

เป้ำหมำยของกิจกรรม
รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนของ
สานักงานแรงงานจังหวัด
ปี 2562 จานวน 76 ฉบับ

เป้ำหมำยของ สรจ.
รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนของ
สานักงานแรงงานจังหวัด
ปี 2562

3. รูปแบบของกำรทำงำน
3.1 สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล พิจารณาคัดเลือกโครงการ/
กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาคในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 เพื่อ
ดาเนินการประเมินผล และขออนุมัติจากปลัดกระทรวงแรงงาน
3.2 สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล กาหนดกรอบแนวทางการประเมินผล
ได้แก่

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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(1) รูปแบบ ประเด็น ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล
(2) กาหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม พร้อมทั้งกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 สานักตรวจและประเมินผล แจ้งแนวทางการประเมินผลและการรายงานผลการดาเนินงานให้
สานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดทราบและใช้เป็นแนวปฏิบัติ
3.4 สานักงานแรงงานจังหวัดดาเนินการตามแนวทางการประเมินผลที่ สานักตรวจและประเมินผล
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผลกาหนด และรายงานผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์มและรอบการรายงาน
ที่กาหนด
3.5 สานัก งานแรงงานจัง หวัด จัด ทารายงานสรุป ผลการประเมิน เป็น รูป เล่ม ส่ง ให้สานัก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงานทราบ
4. ขั้นตอนกำรทำงำน
4.1 ส่วนกลำง โดยสำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงำนวิเครำะห์และประเมินผล มีขั้นตอนกำรทำงำน
ดังนี้
4.1.1 สานักตรวจและประเมินผล กลุ่ม งานวิเ คราะห์แ ละประเมินผล พิจารณาโครงการ/
กิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค จากแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
– 2562 จานวน 1 โครงการ
4.1.2 ขออนุมัติดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของ
สานักงานแรงงานจังหวัด และโอนเงินให้ทุกจังหวัดเพื่อดาเนินการ ภายในวงเงินที่จัดสรรให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
4.1.3 จั ดท าแนวทางการด าเนิ นงานการประเมิ นผล เพื่ อก าหนดรู ปแบบและประเด็ นการ
ประเมินผล เสนอต่อปลัดกระทรวงแรงงาน
4.1.4 ดาเนินการจัดประชุมชี้แจงเพื่อแจ้งแนวทางการดาเนินงานการประเมินผล รูปแบบและ
ประเด็นการประเมินผล ให้สานักงานแรงงานจังหวัดทราบและนาไปปฏิบัติ
4.2 ส่วนภูมิภำค โดยสำนักงำนแรงงำนจังหวัด มีขั้นตอนกำรทำงำน ดังนี้
4.2.1 เตรี ย มการประเมิ น ผล โดยการศึ ก ษาข้ อ มู ล แนวทางการประเมิ น ผล และก าหนด
แผนการดาเนินงาน และจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหรือประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนว
ทางการประเมินผลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง โครงการประเมินผลการให้บริการด้านแรงงานใน
พื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.2.2 จัดทาโครงการประเมินผลฯ เพื่อขออนุมัติดาเนินการจากผู้ว่าราชการจังหวัด
4.2.3 สารวจข้อมูลในพื้นที่ โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสารวจ
ข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เป้าหมาย และตรวจทานแบบสอบถาม ลงรหัสและบันทึกข้อมูลแบบสอบถาม
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4.2.4 ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และยกร่างผลการประเมิน เสนอต่อที่ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ หรือทาหนังสือแจ้งเวียนร่างผลการประเมินฯ ให้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานใน
พื้นที่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงรายงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4.2.5 นาความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และจากการแจ้ง
เวียนหนังสือสอบถามความเห็นตามข้อ 4.2.4 มาปรับปรุงรายงาน และจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ จัดส่งให้
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานทราบ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2562
5. ตำรำงแผนกำรปฏิบัติงำน
หน่วยงำ
ต.ค.
น
61

กิจกรรม
กำรเตรียมกำรประเมินผล
1. พิจารณาโครงการของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงาน เพื่อเลือกประเมินผล
2 ขออนุมัติดาเนินการและ
โอนเงินให้สานักงานแรงงาน
จังหวัด
3 จัดทาแนวทางการดาเนินงาน
ประเมิลผล
4 จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของ
สรง. เกี่ยวกับแนวทางการ
ดาเนินงานประเมินผล
กำรดำเนินกำรประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1
1. เตรียมการประเมินผล

ไตรมำส 1
พ.ย. ธ.ค.
61 61

ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
62 62 62 62 62 62

สตป.วป
.
สตป.วป
.
สตป.วป
.
สตป.วป
.
สรง.

- ศึกษาข้อมูล แนวทาง และกาหนด
แผนการดาเนินงาน
- จั ดประชุ มหรื อชี้ แจงแนวทางการ
ประเมินผล แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และอาสาสมัครแรงงาน

ขั้นตอนที่ 2
สรง.
2. จัดทาโครงการประเมินผลและ
ขออนุมัติดาเนินการจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด
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ไตรมำส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62

กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3
3.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3.2 สารวจข้อมูลในพื้นที่ ตรวจทาน
ลงรหัส และบันทึกข้อมูล
แบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 4
4.1 ประมวลผล วิเคราะห์
และสรุปข้อมูลเบือ้ งต้น
4.2 ยกร่างรายงานการ
ประเมินผล และนาเสนอ
ในการประชุมหัวหน้าส่วน
หรือมีหนังสือแจ้งเวียนส่วน
ราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
ขั้นตอนที่ 5
5. จัดทารายงานผลฉบับสมบูรณ์
และจัดส่งให้สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานทราบ

หน่วยงำ
น ต.ค.
61
สรง.

ไตรมำส 1
พ.ย. ธ.ค.
61 61

ไตรมำส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
62 62 62

ไตรมำส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
62 62 62

ไตรมำส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62

สรง.
สรง.
สรง.

สรง.

6. กำรรำยงำนผล
ขั้นตอนที่ ๑ เตรียมการประเมินผล โดยศึกษาข้อมูล แนวทางการประเมินผล พร้อมทั้ง
กาหนดแผนการดาเนิน งาน และจัด ประชุม หัว หน้า ส่ว นราชการสัง กัด กระทรวงแรงงานในจัง หวั ด เพื่อ
ชี้แ จงแผนการดาเนินงานและกรอบแนวทางการประเมิน ผล โดยให้ร ายงานผลการดาเนิน งาน ครั้ง ที่ 1
ตามแบบรายงานผลการดาเนิน งานประเมิน ผลการปฏิบัติง านตามนโยบาย ยุท ธศาสตร์ และแผนของ
สานักงานแรงงานจังหวัด ปี ๒๕๖2 (แบบ สตป.วป. (ปม.๖2)) พร้อมทั้งสาเนาโครงการประเมินผล ที่ ได้รับ
การอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว จานวน ๑ ชุด ส่งให้สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และ
ประเมินผล ภำยในวันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖2
ขั้นตอนที่ ๒ จัดทาโครงการประเมินผลเพื่อขออนุมัติดาเนินการจากผู้ว่าราชการจังหวัด โดยให้
รายงาน ครั้ง ที่ 2 ตามแบบรายงาน (แบบ สตป.วป. (ปม.๖2)) พร้อ มทั้ง สาเนาโครงการประเมิน ผลที่
ได้รับการอนุมัติ จากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว จานวน 1 ชุด ส่งให้สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์
และประเมินผล ภำยในวันที่ 5 มีนำคม ๒๕๖2
ขั้นตอนที่ ๓ รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสารวจข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่าง
ในพื้นที่เป้าหมาย ตรวจทาน ลงรหัส พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลแบบสอบถาม โดยให้รายงานผลการดาเนินงาน ครั้งที่ 3
ตามแบบรายงานผลฯ (แบบ สตป.วป. (ปม.๖2)) ส่งให้สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และ
ประเมินผล ภำยในวันที่ 6 พฤษภำคม ๒๕๖2
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ขั้นตอนที่ ๔ ประมวลผล วิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น และยกร่างผลการประเมินเสนอ
ต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือมีหนังสือแจ้งเวียน
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด เพื่อนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงรายงาน
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยให้รายงานผลการดาเนินงาน ครั้งที่ 4 ตามแบบรายงาน (แบบ สตป.วป. (ปม.๖2)) ส่งให้
สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล ภำยในวันที่ 5 สิงหำคม ๒๕๖2
ขั้นตอนที่ ๕ นาข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมมาปรั บปรุงรายงาน และจัดทารายงานผล
การประเมินฉบับสมบูรณ์ โดยให้รายงานผลการดาเนินงาน ครั้งที่ 5 ตามแบบรายงาน (แบบ สตป.วป. (ปม.๖2))
พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ จานวน ๑ ฉบับ ส่งให้สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงาน
วิเคราะห์และประเมินผล ภำยในวันที่ ๕ กันยำยน ๒๕๖2
7. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
8. หน่วยงำนรับผิดชอบ
สานักตรวจและประเมินผล
9. แบบกำรรำยงำนผล
รายงานตามแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสานักงาน
แรงงานจังหวัด ปี 2562 (แบบ สตป.วป. (ปม.62))
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3. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน
สตป.วป. (ปม.๖2)

แบบรายงานผลการดาเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุท ศาสตร์ และแผนของสานักงานแรงงานจังหวัด ปี
2
โครงการประเมินผลการ ห้บริการด้านแรงงาน น นทีโดยอาสาสมัครแรงงานระดับตาบล ประจาปีงบประมา .ศ. 2561
สานักงานแรงงานจังหวัด....................................................
 ครังที่ (ม.ค. 2)

 ครังที่ (ม.ค. – ก.พ. 2)

 ครังที่ (ก.พ. – เม.ย. 2)

 ครังที่ (เม.ย. – ก.ค. 2)

 ครังที่ (ส.ค. 2)

ตัว ีวัด : จานวนโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสานักงานแรงงานจังหวัด 1 เรื่อง
. ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงาน

ไตรมาสที
หนวยนับ
ต.ค. 1 .ย. 1

.ค. 1

ผลการดาเนินงาน/ผลการ ้จายเงิน
ไตรมาสที
ไตรมาสที
ม.ค. 2 ก. . 2 มี.ค. 2 เม.ย. 2
.ค. 2

มิ.ย. 2

ไตรมาสที
ก.ค. 2 ส.ค. 2 ก.ย. 2

การดาเนินการประเมินผล
ขันตอนที 1 (ส่งให้ สตป.วป. ภายใน 5 กุมภาพันธ์ 2562)
บาท
- จัดประชุมหรือชีแจงแนวทางการประเมินผลแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และอาสาสมัครแรงงาน
โครงการ
- เมื่อวันที่......................................................................
ขันตอนที 2 (ส่งให้ สตป.วป. ภายใน 5 มีนาคม 2562)
บาท
- จัดทาโครงการประเมินผล เพื่อขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวั ด
ครัง
ขันตอนที 3 (ส่งให้ สตป.วป. ภายใน 6 พ ษภาคม 2562)
บาท
- รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินการสารวจข้อมูลในพืนที่ พร้อมทัง บันทึกข้อมูลแบบสอบถาม แบบ
ขันตอนที 4 (ส่งให้ สตป.วป. ภายใน 5 สิงหาคม 2562)
บาท
- ประมวล วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลเบืองต้น
- ยกร่างรายงานการประเมินผล และนาเสนอในการประชุม
หัวหน้าส่วนฯ
บับ
เมื่อวันที่.....................................................................
ขันตอนที 5 (ส่งให้ สตป.วป. ภายใน กันยายน 2562)
บาท
- จัดทารายงานผล บับสมบูรณ์และจัดส่งให้สานักงาน
บับ
ปลัดกระทรวงแรงงานทราบ

. ปัญหา/อุปสรรค นการดาเนินงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….…………
หมายเหตุ : ในการประชุมหรือชีแจงแนวทางการประเมินผลแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง /อสร. ผู้เกี่ยวข้อง และการประชุมหัวหน้าส่วนฯ เพื่อนาเสนอร่างรายงานการประเมินผลให้ระบุวันที่ในแบบรายงานด้วย

หนวยงานรับผิด อบ สานักตรวจและประเมินผล กลุมงานวิเคราะห์และประเมินผล โทร

E-mail : evanews62@gmail.com
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กำรพัฒนำระบบบู รณำกำร ส่งเสริมควำมร่วมมือและติดตำมกำรจัดกำร
บริกำรด้ำนแรงงำนในพืน้ ที่/ชุมชน
แนวทางการดาเนิน กิจกรรม บริหารจัดการด้านแรงงานเ ิงบูร าการ

สูประ า น น นที/ ุม น (คัดกรอง/สงตอ)
1. สรุ
ปแนวทางการปฏิบัติงาน (Work Flow)
เป้าหมายของงาน

ขันตอนของการทางาน

ร้อยละของประ า นวัยแรงงานทีได้รับ
การคัดกรองเ อสงตอตามเก ฑ์ทีกาหนด
(ร้อยละ 41) ทังหมด 104,109 คน
1. สรจ. ทบทวน ห้ความรู้ หรอ ีแจงรายละเอียดเ ิมเติมเกียวกับ
ภารกิจของหนวยงาน นสังกัดกระทรวงแรงงาน งเป็นข้อมูลที
เป็นปัจจุบันเ อ ้ นการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน หรอ
อาจจะจัดประ ุม ิจาร าแนวทางการ ห้บริการแกผู้มารับ
บริการ ห้เป็นไป นทิศทางเดียวกัน

การคัดกรอง
2. สรจ. รวบรวมข้อมูลผู้ประสงค์
ขอรับบริการ งอาสาสมัครแรงงานได้
นามาคัดกรอง จัดลาดับความเหมาะสม
และความจาเป็น ตามขันตอน
ดังนี

2.1 สรจ. บันทกข้อมูลการ ห้บริการประ า น
เ น อ นามสกุล ทีอยู อายุ อา ี ปัญหา/ความ
ต้องการบริการจากหนวยงาน โดยจัดเกบข้อมูล
เป็นหลัก านตามแบบรับ สงตอของผู้รับบริการ
ด้านแรงงานรายบุคคล (แบบ สภ. 2 และตาราง
Excel)
2.2 การเกบข้อมูลบริการด้านแรงงาน ห้จาแนก
เป็น เรองทีประ า นมารับบริการด้านตาง ได้แก
สิท ิประโย น์ ด้านแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน
การจัดหางาน การ กอา ี และการติดตามสิท ิ
ประโย น์ของแรงงานไทย ทีเดินทางไปทางาน
ตางประเทศ

นาข้อมูลผู้รับบริการมาจัดกลุมตามภารกิจของหนวยงาน
เ อสงไปยังหนวยงานตาง เ อรับบริการตามความ
ต้องการตอไป

การสงตอ

การติดตามผล

ติดตามผลการได้รับบริการจากหนวยงานตาง
เ อ ห้เป็นไปตามวัต ุประสงค์
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2. แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์ เพื่อคัดกรองความต้องการของผู้ขอรับบริการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวง
แรงงานในส่วนภูมิภาค
2. เป้ำหมำยของงำน ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัด
ที่ใช้ใน การติดตามผลภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในแผนงาน พืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม
เป้ำหมำยของกิจกรรม
ร้อยละของประชาชน
104,109 คน
วัยแรงงานที่ได้รับการ
คัดกรองเพื่อส่งต่อตามเกณฑ์
ที่กาหนด (ร้อยละ 41)

เป้ำหมำยของ สรจ.
คัดกรอง/ส่งต่อตามเป้าหมาย
ของแต่ละจังหวัด รวมถึง
การติดตามผล

3. ขั้นตอนของกำรทำงำน
3.1 กำรคัดกรอง
3.1.1 สานักงานแรงงานจังหวัดทบทวน ให้ความรู้ หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพี่อใช้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
แรงงาน หรืออาจจะจัดประชุมพิจารณาแนวทางการให้บริการแก่ผู้มารับบริการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3.1.2 สานักงานแรงงานจังหวัดรวบรวมข้อมูลผู้ประสงค์ขอรับบริการ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานได้
นามาคัดกรอง จัดลาดับความเหมาะสม และความจาเป็น ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) สานักงานแรงงานจังหวัดบันทึกข้อมูลการให้บริการประชาชน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่ อยู่
อายุอาชีพ ปัญหา/ความต้องการบริการจากหน่วยงาน โดยจัดเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานตามแบบรับ ส่งต่อ
ของผู้รับบริการด้านแรงงานรายบุคคล (แบบ สภ. 2 และตาราง Excel)
(2) การเก็บข้อมูลบริการด้านแรงงาน ให้จาแนกเป็นเรื่องที่ประชาชนมารับบริการด้านต่างๆ
ได้แก่ สิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน กาจัดหางาน การฝึกอาชีพ และการติดตามสิทธิ
ประโยชน์ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานต่างประเทศ
3.2 กำรส่งต่อ
นาข้อมูลผู้ขอรับบริการมาจัดกลุ่มตามภารกิจของหน่วยงานเพื่อส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับ
บริการตามความต้องการต่อไป
กำรติดตำมผล
ติดตามผลการได้รับบริการจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
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4. ตำรำงแผนปฏิบัติงำน
ต.ค.
61

กิจกรรม

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
61

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

1. คัดกรอง/ส่งต่อ
2. ติดตำมผล
3. กำรรำยงำน

5. กำรรำยงำนผล รายงานผลการคัดกรอง/ส่งต่อ และติดตามผล ให้กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายทราบ
ตามแบบรายงาน สภ. 4 ออนไลน์ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
6. พื้นที่ดำเนินกำร ส่วนภูมภิ าค 76 จังหวัด
7. หน่วยงำนรับผิดชอบ สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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ส.ค.
62

ก.ย.
62

กำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์
แนวทางการดาเนิน กิจกรรม บริหารจัดการด้านแรงงานเ ิงบูร าการ
สูประ1. าสรุนปนแนวทางการปฏิ
นที/ ุม น การจั
าสอประ
ม ัน ์
บัตดิงทาน
(WorkาสัFlow)

ขันตอนของการทางาน

เป้าหมายของงาน

สานักงานแรงงานจังหวัดเตรียมรายละเอียด/ข้อมูล/
รูปแบบ นการจัดทาสอประ าสัม ัน ์ เ อดาเนินการ
จัดทา สอประ าสัม ัน ์ จังหวัดละ 1 ครัง เ อ ้
ประโย น์ นการแนะนาข้อมูลภารกิจกระทรวงแรงงาน
ห้ประ า นรับทราบ เมอออก นที ห้บริการประ า น
รวมกับหนวยงานตาง

จัดทาสอประ าสัม ัน ์ภารกิจด้านแรงงาน
เ น แผน ับ บปลิว ป้ายไวนิล ล
ตามความเหมาะสมของแตละ นที
(จังหวัดละ 1 ครัง)

ระยะเวลาดาเนินการ/รายงานผล
1 ต.ค. 61 30 มิ.ย. 62

งบประมา
จังหวัดละ 9,470 บาท
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2. แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านแรงงานในพื้นที่ส่วนภูมิภาค
2. เป้ำหมำยของงำน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตามผลภายใต้
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในแผนงาน พืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เป้ำหมำยของกิจกรรม
เป้ำหมำยของ สรจ.
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ภารกิจด้านแรงงาน เช่น
จังหวัดละ 1 ครั้ง
แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายไวนิล
ฯลฯ ตามความเหมาะสมของ
แต่ละพื้นที่

3. ขั้นตอนของกำรทำงำน
3.1 สานักงานแรงงานจังหวัดเตรียมรายละเอียด/ข้อมูล/รูปแบบ ในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ดาเนินการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ จังหวัดละ 1 ครั้ง เพื่อใช้ประโยชน์ในการแนะนาข้อมูลภารกิจกระทรวงแรงงาน
ให้ประชาชนรับทราบเมื่อออกพื้นที่ให้บริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และขอให้ดาเนินการเสร็จสิ้นภายใน
ไตรมาสที่ 3 (งบประมาณจังหวัดละ 9,470 บาท)
4. ตำรำงแผนปฏิบัติงำน
กิจกรรม

ต.ค.
61

พ.ย. ธ.ค.
61 61

ม.ค.
61

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
62
62 62 62

ส.ค.
62

1. จัดทำสื่อ
ประชำสัมพันธ์
2. รำยงำนผล

5. กำรรำยงำนผล รายงานผลการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ตามแบบฟอร์มที่แนบ โดยสามารถรายงานผลได้
ตั้งแต่การดาเนินการเสร็จสิ้น (เดือนตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562)
6. พื้นที่ดำเนินกำร ส่วนภูมภิ าค 76 จังหวัด
7. หน่วยงำนรับผิดชอบ สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
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ก.ย.
62

3. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบรำยงำนกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด.................................................
ลาดับที่

รายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์

จานวน
แผ่น/ป้าย/ชิ้น/ฯลฯ

สถานที่ประชาสัมพันธ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................(ผู้รายงาน)
(..........................................................)
วันที่............../เดือน.............................../พ.ศ. ...........
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กำรให้บริกำรประชำชนด้ำนแรงงำนโดยศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงแรงงำน

1. สรุ ปแนวทางการปฏิบัติงาน (Work Flow)
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
รำยงำน
๑. สรุปผลการสารวจความคิดเห็นความต้องการของผู้รับบริการ (แบบ ศบร.๐๑/๑)
๒. แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
๒ (แบบ ศบร.๐๒)
๓. แผนการดาเนินงานรายเดือนของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ (แบบ ศบร.๐๓)
๔. แผนเป้าหมายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
๒ (แบบ ศบร.๐๔)
5.รายงานการใช้จ่ายเงินในการดาเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (แบบ ศบร. )
. รายงานผลการดาเนินงาน ณ ศบร.ประจาเดือและการติ
น
ดตามผล(แบบ ศบร. / ศบร. / )
. Check List การพัฒนาศูนย์ บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (แบบ ศบร. )

/

E-mail : cts.molofficers@gmail.com
๑. แบบ ศบร. ๐๑/๑ (ไฟล์ PDF)
๒. แบบ ศบร. ๐๒ (ไฟล์ PDF)
๓. แบบ ศบร.๐๔ (ไฟล์ PDF)
. แบบ ศบร. (ไฟล์ PDF)

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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1. แบบ ศบร. / ศบร. / (ไฟล์ Excil)
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2. แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อนาบริการด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนและเน้นให้บริการตามความต้องการของประชาชน
2) เพื่ออานวยความสะดวกในการขอรับบริการ ประชาชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง
3) เพื่อบูรณาการงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชน ณ จุดเดียว
2. เป้ำหมำยของงำน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตามผลภายใต้
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงำน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โครงกำร/ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
กิจกรรมหลัก 1 : ประสานการให้บริการด้านแรงงาน
กิจกรรมหลัก 2 : บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ผลผลิต
เชิงปริมาณ : จานวนผู้ได้รับบริการ เชิงปริมำณ
ด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วม กิจกรรม : ประสานการให้บริการ
กระทรวงแรงงาน
ด้านแรงงาน
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ได้รับบริการ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน ด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วม
วัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรอง
กระทรวงแรงาน (บริการข้อมูล
เพื่อส่งต่อตามเกณฑ์ที่กาหนด
ข่าวสาร)
เชิงคุณภำพ
กิจกรรม : บริหารจัดการด้าน
แรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชน
ในพื้นที่/ชุมชน
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ได้รับบริการด้าน
แรงงานที่ได้รับการคัดกรองส่งต่อ
(บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ และเบ็ดเสร็จ)
เชิงคุณภำพ
ติดตามผล : จานวนผู้รับบริการที่
ได้รับการบรรจุงาน ฝึกอาชีพหรือ
ได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ า งๆ ตาม
กฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 41
ของกิจ กรรมบริหารจั ดการด้าน
แรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชน
ในพื้นที่/ชุมชน
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เป้ำหมำยของกิจกรรม

เป้ำหมำยของ สรจ.

273,000 ราย ต่อปี

รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายเงิน ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มที่
กาหนด

111,930 ราย ต่อปี

รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายเงิน ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มที่
กาหนด

จานวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่
ได้รับการบรรจุงาน ฝึกอาชีพ หรื อ
ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 41 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)]

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

3. รูปแบบของกำรทำงำน
กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณให้สานักงานแรงงานจังหวัดเพื่อนาบริการด้านแรงงานสู่ประชาชนในระดับ
พื้นที่ โดยเคาน์เตอร์/ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จำ่ ยเงิน
ตำมแผนกำรปฏิบัติงำน ตำมแบบฟอร์มที่กำหนด
4. ขั้นตอนกำรทำงำน
แนวทำงปฏิบัติงำนและวิธีกำรดำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรร่วมฯ
ลำดับ
วิธีกำรดำเนินงำน
ที่
๑ • สารวจความคิดเห็นผู้รับบริการโดยใช้แบบ ศบร.๐๑ จานวน
๑ ต่อ ๒ ของผู้รับบริการ หรือ ๑๐๐ - ๒๐๐ ราย
โดยประมาณ (แบบที่ได้จากการสารวจให้เก็บไว้ที่ศูนย์ฯ)
• จัดทาสรุปจากแบบสารวจความคิดเห็นผู้รบั บริการโดย ใช้
แบบ ศบร ๐๑/1 เสนอแรงงานจังหวัด และส่งสาเนาให้
ส่วนกลาง* ทราบ ทาง e-mail : cts.molofficers@gmail.com
(นาข้อมูลที่ได้ไปดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี)
๒ • จัดทาแผนปฏิบัตงิ านประจาปีของศูนย์บริการร่วมจังหวัดฯ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามแบบที่สรุป
ในข้อ 1 รวมถึงเป้าหมายและงบประมาณที่ได้รบั
• นาแผนฯ เสนอแรงงานจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
• เมือ่ ผ่านการเห็นชอบแล้ว ให้สง่ สาเนาให้ ส่วนกลาง* ทราบ
ทาง e-mail : cts.molofficers@gmail.com ภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕61
๓ • นาแผนปฏิบัติงานประจาปีมาจัดทาแผนการดาเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม
• เสนอแรงงานจังหวัดเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(ไม่ต้องส่งไปยัง ส่วนกลาง*)
๔ • จัดทาแผนเป้าหมายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖2
(โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จาก ศบร๐๑)
• นาแผนฯ เสนอแรงงานจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
• เมือ่ ผ่านการเห็นชอบแล้ว ให้สง่ สาเนาให้ ส่วนกลาง* ทราบ
ทาง e-mail : cts.molofficers@gmail.com ภายในเดือนตุลาคม
2561
๕ • รายงานการใช้จา่ ยเงิน ในการดาเนินงานของ ศบร. ตาม
แบบฟอร์ม ศบร.๐๕ ให้แรงงานจังหวัดทราบ และส่ง ส่วนกลาง*
ทาง e-mail :cts.molofficers@gmail.com ภายในวันที่ ๒ ของ
ทุกเดือน
๖ • รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน (แบบ ศบร.๐๖/๑)
และการติดตามผล (แบบ ศบร.๐๖/๒) ให้แรงงานจังหวัดทราบ
และให้ส่วนกลาง* ทาง e-mail : mol.esb2557@gmail.com
๗ • ทาแบบ Check List
• เสนอแรงงานจังหวัดเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
• เมื่ อ ผ่ า นการเห็ น ชอบแล้ ว ให้ ส่ ง แบบ Check List ไปยั ง
ส่วนกลาง* ทาง e-mail : mol.esb2557@gmail.com เป็นราย
ไตรมาส ตามระยะเวลาที่กาหนด
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ระยะเวลำ

ผู้ปฏิบตั ิ

แบบฟอร์มที่ใช้

ภายใน
ส.ค.61
ก.ย.61

จนท.ศบร • แบบสารวจความคิดเห็นความ
ต้องการของผู้รับบริการ (แบบ
ศบร.๐๑)
• แบบสรุปผลการสารวจความ
คิดเห็นความต้องการของ
ผู้รับบริการ (แบบ ศบร.๐๑/1)

ต.ค. 61

จนท.ศบร. แบบฟอร์ม การจัดทาแผนปฏิบัติ
งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖2 (แบบ ศบร.๐๒)

ต.ค. 61

จนท.ศบร. แบบฟอร์ม การจัดทาแผนการ
ดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการร่วม (แบบ ศบร.๐๓)

ต.ค. 61

จนท.ศบร. แบบฟอร์ม การจัดทาแผนเป้าหมาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
(แบบ ศบร.๐๔)

ทุกเดือน

สานักงาน แบบฟอร์ม รายงานการใช้จ่ายเงินใน
แรงงาน การดาเนินงานศูนย์บริการร่วม
จังหวัด กระทรวงแรงงาน (แบบ ศบร.๐๕)

ทุกเดือน

จนท.ศบร. แบบรายงานผลการดาเนินงาน
ณ ศบร.ประจาเดือน
(แบบ ศบร.๐๖/๑ และ ๐๖/๒)
จนท.ศบร. แบบ Check List การพัฒนาศูนย์
บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (แบบ
ศบร.๐๗)

ธ.ค. 61
มี.ค. 62
มิ.ย. 62
ก.ย. ๖2

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

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.
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

- ให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดย
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
เป้ำหมำยของกิจกรรม
- จานวนผูไ้ ด้รับบริการด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
เชิงปริมาณ จานวน 273,000 ราย
เชิงคุณภาพ จานวน 111,930 ราย
ติดตามผล จานวน 45,900 ราย

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

เป้ำหมำยของ สรจ.
ตามตารางเป้าหมายการให้บริการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (หน่วยนับ : รำย)
จังหวัด
เชิงปริมำณ (ก.ประสำนฯ)
เชิงคุณภำพ (ก.บริกำรจัดกำรฯ)
กระบี่
4,079
1,672
กรุงเทพมหานคร
4,229
1,734
กาฬสินธุ์
4,102
1,682
กาแพงเพชร
4,178
1,713
ขอนแก่น
4,617
1,893
จันทบุรี
4,041
1,657
ชลบุรี
4,430
1,816
ชัยภูมิ
4,241
1,739
ชุมพร
4,261
1,747
เชียงราย
4,202
1,723
เชียงใหม่
4,239
1,738
ตรัง
4,015
1,646
ตราด
3,968
1,627
ตาก
4,491
1,841
นครปฐม
4,417
1,811
นครพนม
4,014
1,646
นครราชสีมา
4,190
1,718
นครศรีธรรมราช
4,211
1,726
นครสวรรค์
4,417
1,811
นนทบุรี (๑)
4,262
1,748
นนทบุรี (๒)
3,923
1,608
น่าน
4,093
1,678
บึงกาฬ
3,996
1,638
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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ติดตำมผล
686
711
690
702
776
679
745
713
716
706
713
675
667
755
742
675
704
708
742
717
659
688
672

24
25
26

บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

จังหวัด
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม (๑)
มหาสารคาม (๒)
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลาปาง
ลาพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย

4,385
4,273
4,404

1,798
1,752
1,806

737
718
740

เชิงปริมำณ (ก.ประสำนฯ)
4,031
4,188
4,382
4,081
4,028
4,004
4,455
4,353
4,293
4,190
4,072
4,511
4,197
4,100
3,882
4,085
4,130
4,243
3,939
4,426
4,153
4,096
4,362
4,036
4,162
4,258
3,928
4,367
4,921
3,976
4,306
4,053
4,163
4,299
4,226
4,002

เชิงคุณภำพ (ก.บริกำรจัดกำรฯ)
1,653
1,717
1,797
1,673
1,651
1,642
1,827
1,785
1,760
1,718
1,670
1,850
1,721
1,681
1,592
1,675
1,693
1,740
1,615
1,815
1,703
1,679
1,788
1,655
1,706
1,746
1,610
1,790
2,018
1,630
1,765
1,662
1,707
1,763
1,733
1,641

ติดตำมผล
678
704
737
686
677
673
749
732
722
704
684
758
706
689
653
687
694
713
662
744
698
689
733
678
700
716
660
734
827
668
724
681
700
723
710
673
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63
64
65

อุดรธานี
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
รวม
รวม
6. กำรรำยงำนผล

4,225
3,911
4,342
273,054

1,732
1,604
1,780
111,952

710
658
730
45,900

แนวทำงปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำทีศ่ ูนย์บริกำรร่วมฯ และวิธีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ลำดับ
วิธีกำรดำเนินงำน
ระยะเวลำ
ที่
๑ • สารวจความคิดเห็นผู้รับบริการโดยใช้แบบ ศบร.๐๑
ภายใน
จานวน ๑ ต่อ ๒ ของผู้รับบริการ หรือ ๑๐๐ - ๒๐๐ ราย
ส.ค.61
โดยประมาณ (แบบที่ได้จากการสารวจให้เก็บไว้ที่ศูนย์ฯ)
• จัดทาสรุปจากแบบสารวจความคิดเห็นผู้รับบริการโดย
ก.ย.61
ใช้แบบ ศบร ๐๑/1 เสนอแรงงานจังหวัด และส่งสาเนา
ให้ส่วนกลาง* ทราบ ทาง e-mail :
cts.molofficers@gmail.com
(นาข้อมูลที่ได้ไปดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี)
๒ • จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีของศูนย์บริการร่วมจังหวัดฯ ต.ค. 61
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตาม
แบบที่สรุปในข้อ 1 รวมถึงเป้าหมายและงบประมาณที่
ได้รับ
• นาแผนฯ เสนอแรงงานจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
• เมื่อผ่านการเห็นชอบแล้ว ให้ส่งสาเนาให้ ส่วนกลาง*
ทราบทาง e-mail : cts.molofficers@gmail.com
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕61
๓ • นาแผนปฏิบัติงานประจาปีมาจัดทาแผนการดาเนินงาน ทุกเดือน
รายเดือนของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม
• เสนอแรงงานจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(ไม่ต้องส่งไปยัง ส่วนกลาง*)
๔ • จัดทาแผนเป้าหมายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖2
ต.ค. 61
(โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จาก ศบร๐๑)
• นาแผนฯ เสนอแรงงานจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
• เมื่อผ่านการเห็นชอบแล้ว ให้ส่งสาเนาให้ ส่วนกลาง*
ทราบทาง e-mail : cts.molofficers@gmail.com
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕61
๕ • รายงานการใช้จ่ายเงิน ในการดาเนินงานของ ศบร. ตาม ทุกเดือน
แบบฟอร์ม ศบร.๐๕ ให้แรงงานจังหวัดทราบ และส่ง
ส่วนกลาง* ทาง e-mail : cts.molofficers@gmail.com
ภายในวันที่ ๒ ของทุกเดือน
๖ • รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน (แบบ ศบร.๐๖/
ทุกเดือน
๑) และการติดตามผล (แบบ ศบร.๐๖/๒) ให้แรงงานจังหวัด
ทราบ
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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แบบฟอร์มที่ใช้

จนท.ศบร • แบบสารวจความคิดเห็นความ
ต้องการของผู้รับบริการ
(แบบ ศบร.๐๑)
• แบบสรุปผลการสารวจความ
คิดเห็นความต้องการของ
ผู้รับบริการ (แบบ ศบร.๐๑/1)
จนท.ศบร. แบบฟอร์ม การจัดทาแผนปฏิบัติ
งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖2 (แบบ ศบร.๐๒)

จนท.ศบร. แบบฟอร์ม การจัดทาแผนการ
ดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการร่วม (แบบ ศบร.๐๓)
จนท.ศบร. แบบฟอร์ม การจัดทาแผนเป้าหมาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
(แบบ ศบร.๐๔)

สานักงาน แบบฟอร์ม รายงานการใช้จ่ายเงิน
แรงงาน ในการดาเนินงานศูนย์บริการร่วม
จังหวัด กระทรวงแรงงาน (แบบ ศบร.๐๕)
จนท.ศบร. แบบรายงานผลการดาเนินงาน
ณ ศบร.ประจาเดือน
(แบบ ศบร.๐๖/๑ และ ๐๖/๒)

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

๗

และให้ส่วนกลาง* ทาง e-mail :
mol.esb2557@gmail.com
• ทาแบบ Check List
• เสนอแรงงานจังหวัดเพื่อพิจารณา
• เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วให้ส่งแบบ Check List ไปยัง
ส่วนกลาง* ทาง e-mail : mol.esb2557@gmail.com
เป็นรายไตรมาส ตามระยะเวลาทีก่ าหนด

ธ.ค. 61
มี.ค. 62
มิ.ย. 62
ก.ย. ๖2

จนท.ศบร. แบบ Check List การพัฒนาศูนย์
บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
(แบบ ศบร.๐๗)

กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแบบฟอร์ม
เดือน
แบบฟอร์ม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62
ศบร. 01
ศบร. 01/1
ศบร. 02
ศบร. 03
ศบร. 04
ศบร. 05
ศบร. 06/1
ศบร. 06/2
ศบร. 07

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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รำยงำนส่ง
สรจ. และ ส่วนกลาง
สรจ. และ ส่วนกลาง
เฉพาะ สรจ.
สรจ. และ ส่วนกลาง
สรจ. และ ส่วนกลาง
สรจ. และ ส่วนกลาง
สรจ. และ ส่วนกลาง
สรจ. และ ส่วนกลาง

โครงกำรสำรวจข้อมูลควำมต้องกำรและกำรขำดแคลนแรงงำน
ของสถำนประกอบกำร

รอกำรพิจำรณำแนวทำงและกำรจัดสรรงบประมำณ
กำรสำรวจข้อมูลควำมต้องกำรและกำรขำดแคลน
แรงงำนของสถำนประกอบกำร โดยกลุ่มงำน

เจ้ำของเรื่องจะแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณและแนว
ทำงกำรปฏิบัตงิ ำน ในภำยหลัง

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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กำรจัดทำบทวิเครำะห์กำรรำยงำนสถำนกำรณ์และดัชนีชี้วัดภำวะแรงงำนจังหวัด
1. สรุ ปแนวทางการปฏิบัติงาน (Work Flow)

หมำยเหตุ เผยแพร่รายงานสถานการณ์ฯ วันที่ 15 พ.ย. 61/15 ก.พ. 62 (พร้อม
เล่มรายปี) / 15 พ.ค. 62/ 15 ส.ค. 62
จัดส่งรายงานสถานกรณ์ วันที่ 20 พ.ย. 61/ 20 ก.พ. 62 (พร้อมเล่ม
รายปี)/ 20 พ.ค. 62/ 20 ส.ค. 62
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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2. แนวทางการปฏิบัติงาน
ควำมเป็นมำ
1. สืบเนื่องจากการจัดทารายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดเป็นภารกิจที่สาคัญ
และดาเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2550 โดยเจียดงบประมาณจากงบบริหารของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานเพื่อใช้ดาเนินงานมาตลอด สาหรับปีงบประมาณ 2557 ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจ
การแรงงาน ได้จัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดรองรับประชาคม
อาเซียน (AC) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทาขึ้นเพื่อของบประมาณเป็นการเฉพาะในการจัดทารายงานสถานการณ์
แรงงานระดับจังหวัด โดยเป็นโครงการที่มีความสาคัญสูง (Flagship Project) ต่อยุทธศาสตร์ประเทศ และเพื่อ
รองรั บ การเตรี ย มการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2557 จ านวน
13,680,000 บาท
2. การจัดทารายงานสถานการณ์และการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดในปี 2557-2558 เป็นกิจกรรม
หลักภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน (AC) วงเงิน
13,680,000 บาท โดยกระจายวงเงิน 180,000 บาทต่อจังหวัด ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปใช้จ่าย ในรายการอื่น
ได้เนื่องจากจะมีผลต่อการปรับลดงบประมาณในปีต่อไป และเป็นโครงการที่มีลาดับความสาคัญสูง (Flagship) ใน
ยุทธศาสตร์ประเทศของรัฐบาล อีกทั้งเป็นตัวชี้วัดภายใต้โครงการดังกล่าว และได้รับจัดสรรใน งบรำยจ่ำยอื่น
ซึ่งมิใช่งบดาเนินงาน
3. การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของ งบรำยจ่ำยอื่น จากแผนงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้ มครองแรงงาน ผลผลิต ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการ
บริหารจัดการแรงงาน กิจกรรมหลัก 1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัย (ค่าใช้จ่ายในการจัดทาบทวิเคราะห์การ
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน : ตามเอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 งบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2558 เล่ มที่ 7 กระทรวงแรงงาน) ต่ อเนื่ องจากปี ที่ แล้ ว
วงเงิน
13,824,000 บาท โดยกระจายวงเงิน 180,000 บาทต่อจังหวัด ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – วันที่
30 กันยายน 2559
4. การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-61 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของ งบรำยจ่ำยอื่น จาก
แผนงาน พืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิต ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ
และระบบการบริหารจัดการแรงงาน กิจกรรม : ศึกษา วิเคราะห์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน กิจกรรมย่อย
การจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชีวัดภาวะแรงงานจังหวัด วงเงิน 15,239,300 บาท
ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 30 กันยายน 2560 และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่
30 กันยายน 2561 ตามลาดับ
กำรดำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจั ดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาร่างการจัดสรรงบประมาณเพื่อการทางาน
ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสานัก งานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานวิชาการ
เศรษฐกิจการแรงงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 ในส่วนของ
งบ
รำยจ่ำยอื่น เพื่อจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดซึ่งได้รับ การ
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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จัดสรรงบประมาณ จากแผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิต
ยุ ท ธศาสตร์ แผน ข้ อ เสนอ และระบบการบริ ห ารจั ด การแรงงาน กิ จ กรรมหลั ก ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย
และการเตื อนภั ยด้ านแรงงาน กิ จกรรมย่ อย การจั ดท าบทวิ เคราะห์ การรายงานสถานการณ์ และดั ชนี ชี้ วั ด
ภาวะแรงงานจังหวัด วงเงิน 15,239,300 บาท โดยกระจายวงเงิน 192,500 บาท ต่อจังหวัด ระยะเวลาโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งนี้จะก่อหนี้ผูกพันได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้และได้รับการจัดสรรและโอนเงินงบประมาณจากสานักงบประมาณแล้ว
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ กลางข้อมูลแรงงานจังหวัด โดยการทาให้สานักงานแรงงานจังหวัด เป็น
ศูนย์กลางข้อมูลและสารสนเทศด้านแรงงานในระดับจังหวัด (Focal Point) ที่มีข้อมูลและสารสนเทศ ด้าน
แรงงานที่ถูกต้อง ต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่ มแรงงาน ใน
ระบบอุ ตสาหกรรม แรงงานนอกระบบ และกลุ่ มเป้ าหมายพิ เศษอื่ นๆ (ผู้ พิ การ สู งอายุ เยาวชนก่ อนเข้ าสู่
ตลาดแรงงาน) ตลอดจนผู้ประกอบการในระดับจังหวัด
1.2 เพื่อให้สานักงานแรงงานจังหวัดสามารถให้บริการข้อมูลด้านแรงงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง แก่ทุกหน่วยงานในจังหวัด
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้นาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ใน
พื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไป
ได้
ใช้ประโยชน์ด้วย
1.3 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดทาและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงานในระดับพื้นที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อภาคแรงงานในระดับ
พื้นที่ โดยเพิ่มการรายงานเฝ้าระวังสถานการณ์แรงงานรายเดือนในช่วงที่เศรษฐกิจมีสัญญาณชะลอตัวต่อเนื่อง
1.4 เพื่อพัฒนารายงานสถานการณ์แรงงานของจังหวัด 76 จังหวัดที่ผลิตรายงานรายไตรมาส
และรายปี
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่จากข้อมูลแรงงานอย่างเดียวไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานจากการติดตาม
วิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานของพื้นที่จังหวัด ตามเกณฑ์ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ และพัฒนาต่อเนื่องไปสู่การจัดทาดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานหลักด้านการบริหารงานของกระทรวง
แรงงาน (ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานระดับพื้นที่)
2. เป้ำหมำยของงำน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์ การวัดที่จะใช้ในการติดตามผล
ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2562 ในแผนงาน ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิต ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการ
แรงงาน กิ จ กรรมหลั ก ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และการเตื อนภั ย ด้ า นแรงงาน กิ จ กรรมย่ อ ย
การจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์ และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรมในระดับจังหวัด

เชิงปริมำณ : จานวน
รายงานสถานการณ์แรงงาน
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
(สรจ.) 380 เล่ม

1. จานวนเอกสารทางวิชาการ
เรื่องรายงานสถานการณ์แรงงาน
จังหวัด 5 ครั้ง/ปี (รายไตรมาส
และรายปี) 76 จังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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เป้ำหมำยของ
กิจกรรม
1 . เ พื่ อ พั ฒ น า ร า ย ง า น
สถานการณ์ แ รงงานของ
จั ง ห วั ด แ ล ะ เ พิ่ ม ก า ร
วิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาวะ

เป้ำหมำยของ สรจ.
1. สานักแรงงานจังหวัด
เป็นหน่วยงานที่มีความ
พร้อมด้านการวิเคราะห์
สถานการณ์แรงงานและ
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เป้ำหมำยของ
กิจกรรม
เชิงเวลำ : ร้อยละของ
2. จานวนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และ แรงงานของพื้นที่จังหวัด
รายงานสถานการณ์แรงงาน ประมวลผลเบื้องต้น 76 จังหวัด 2. เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
จังหวัดที่จัดส่งให้ภายใน
จังหวัดละ 1 คน
การเป็ น ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล
ระยะเวลาที่กาหนด (สรจ.) 3. จานวนบทวิเคราะห์สถานการณ์ และสารสนเทศด้านแรงงาน
แรงงานจากดัชนีชี้วัดภาวะ
ระดับจังหวัด
แรงงานจังหวัดที่รองรับการ
3. เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว
ขยายตัวของตลาดแรงงานบรรจุ ของตลาดแรงงานในเชิ ง
ในรายงานสถานการณ์แรงงาน
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 ข้อมูลสารวจอุปสงค์และ
เชิ ง สถิติทั้ง จากผลงานและ
อุปทานแรงงานจังหวัด
จากการส ารวจอย่ า งเป็ น
4.4 ข้อมูลการให้บริการ
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) โครงการระบบฐานข้อมูล
ปฏิบัติการแรงงานจังหวัด
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรมในระดับจังหวัด

เป้ำหมำยของ สรจ.
พัฒนาดัชนีชี้วัดภาวะ
แรงงานในระดับพื้นที่
2. สานักแรงงานจังหวัดมี
ข้อมูลและ สามารถ
ให้บริการข้อมูลด้าน
แรงงานประกอบการ
วางแผนยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการและ
บริการประชาชนที่สนใจ
3. สานักงานแรงงาน
จังหวัดมีการพัฒนา
กระบวนงานในการจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติแรงงานและ
สถิติของผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
สะท้อนค่างานที่เพิ่มขึ้นได้
ชัดเจน

3. รูปแบบของกำรทำงำน
ส่วนกลางจัดสรรและโอนเงินงบประมาณให้จังหวัดๆ ละ 192,500 บาท เพื่อดาเนินการจัดทา
บทวิเคราะห์
การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด และจัดจ้างเอกชนประเภทบุคคลที่มีความรู้ ความ
ชานาญด้านสถิติหรือด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้าน IT หรือด้านอื่นๆ หรือมีประสบการณ์ในงานดังกล่าว เพื่อ
ดาเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เป็นการจ้างเอกชนประเภทบุคคลจังหวัดละ 1 คน ด้วยงบประมาณ พ.ศ.
2562 จากแผนงาน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิต ยุทธศาสตร์ แผน
ข้ อ เสนอ และระบบการบริ หารจั ด การแรงงาน กิ จ กรรมหลั ก ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และการเตื อ นภั ย
ด้านแรงงาน กิจกรรมย่อย การจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์ และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งนี้ จะก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจางวดจากสานักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เพื่อจัดทารายงานสถานการณ์แรงงาน
การวิ เคราะห์ ดั ชนี ชี้ วั ดภาวะแรงงานเป็ นรายไตรมาส/รายปี อ ย่ า งน้ อ ย 5 ฉบั บ ภายในเวลาที่ ก าหนดไว้
ประมวลผลข้อมูลสารวจ จัดเก็บ บันทึกข้อมูล รวบรวมสถิติ/ข้อมูลแรงงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติผลการปฏิบัติงานในโครงการ/ภารกิจต่างๆ ของสานักงานแรงงานจังหวัดซึ่งครอบคลุมภารกิ จ
และตัวชี้วัดกิจกรรม ที่กาหนดข้างต้นหรือภารกิจพิเศษอื่นๆ ตามความจาเป็นเท่านั้น
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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4. ขั้นตอนกำรทำงำน
นิยำมรูปแบบกำรจ้ำง การจ้างเอกชนประเภทบุคคลเพื่อดาเนินงานให้กับสานักงานแรงงานจังหวัดในงานที่
ต้องการใช้ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติ และปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสาเร็จของงานที่ว่าจ้างภายในระยะเวลาที่
กาหนดเป็นสาคัญ และสานักงานแรงงานจังหวัดมีการตรวจตรางานและสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข เมื่องาน
ผิดพลาดบกพร่อง และผู้รับจ้างมีฐานะเป็นผู้รับจ้างทาของตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและ กำรบริ หำรพั ส ดุภำครั ฐ พ.ศ. 2560 โดยมีค่าตอบแทนที่คานึงถึง ความรู้ ความชานาญหรือ
ประสบการณ์การทางานเพื่อทางานตามที่กาหนดไว้
4.1 การจัดจ้าง เอกชนประเภทบุคคล จานวน 1 ราย เพื่อวิเคราะห์และประมวลผล
วิธีการจ้างให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4.2 การจัดทารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด (ที่มีบทวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานเพิ่มเติม)
จัดทารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด รายไตรมาส / รายปี (นับตามปฏิทินเพื่อให้สอดคล้อง กับการ
จัดเก็บข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน) อย่างน้อย 5 ฉบับ ซึ่งมี
บทวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานบรรจุอยู่ด้วย คือ
o ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กั น ยายน 2561) ก าหนดเผยแพร่ ภ ายในวั น ที่
15 พฤศจิกายน 2561
oไตรมาสที่ 4 ปี 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) กาหนดเผยแพร่ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
o รายปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) กาหนดเผยแพร่ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
oไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562) กาหนดเผยแพร่ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
oไตรมาสที่ 2 ปี 2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) กาหนดเผยแพร่ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
และเพื่อให้การจัดทารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอให้ดาเนินการตามคู่มือการ
จัดทารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบ Intranet ของ
กระทรวงแรงงานเลื อกดาวน์ โหลดข้ อมู ล เลื อกคู่ มื อ (http://intranet.mol.go.th/file_download_manual) เลื อก
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เลือกคู่มือการจัดทารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด (ฉบับปรับปรุงครั้งที่
2) กันยายน 2559 ทั้งนี้หำกจังหวัดมีข้อมูลตรงตำมไตรมำสที่จะเผยแพร่ก็สำมำรถดำเนินกำรได้เลย แต่หำก
ไม่มีข้อมูลตรงตำมไตรมำสและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อเป็นตัวแทนไตรมำสก็ขอให้ระบุด้วยว่ำ นำข้อมูล
ช่วงเวลำใดมำจัดทำเป็นบทวิเครำะห์สถำนกำรณ์แรงงำนในหัวข้อต่ำง ๆ
4.3 การเผยแพร่สถานการณ์แรงงานจังหวัด อย่างน้อย 3 ช่องทาง เช่น Website สานักงานแรงงานจังหวัด
Website จังหวัด พิมพ์เป็นเล่มเผยแพร่ตามองค์การแรงงานต่าง ๆ ในจังหวัด หรือสถาบันการศึกษา ในจังหวัด
หรือแจกในงานประชุมของจังหวัด เป็นต้น
4.4 การติดตามการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถานการณ์แรงงานของบุคคลทั่วไปในจังหวัด
โดยให้
สานักงานแรงงานจังหวัดทุ กจังหวัดส่งแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด
(แบบฟอร์มที่ 1) ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่จัดส่งรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดเป็นประจา หรือ
ประชาชนผู้ ใช้ ข้ อมู ลสถานการณ์ แรงงานเพื่ อให้ ตอบแบบสอบถามกลั บมา โดยท าการส ารวจปี ละ 1 ครั้ ง
ให้ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นฯ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 โดยสารวจกับผู้ใช้รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด
ตามจานวนที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการเป็นตัวอย่างของประชากรผู้ใช้รายงานสถานการณ์
แรงงานจังหวัด (ตามตารางของ Yamane) แล้วทาการสรุปประมวลผลการสารวจความคิดเห็นในระดับจังหวัด
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เป็นเอกสารรายงานผลการสารวจความคิดเห็นเพื่อจัดส่ง กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
5. ตำรำงแผนกำรปฏิบัติงำน
แผนงบประมำณ/ผลผลิต/

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

61

61

61

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

แ ผ น ง า น พื้ น ฐ า น ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และ
ระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และ
การเตือนภัยด้านแรงงาน
กิจกรรมย่อย การจัดทาบทวิเคราะห์การ
รายงานสถานการณ์ และดัชนีชี้วัดภาวะ
แรงงานจังหวัด
กิจกรรมที่ต้องดำเนินกำร (สรจ.)
1) จั ด จ้ า งเอกชนประเภทบุ ค คล
ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ แ ละประมวลผล
(จังหวัดละ 1 คน) จานวน 76 จังหวัด
2) จัดทารายงานสถานการณ์แรงงาน
จังหวัดรายไตรมาสโดยมี บทวิเคราะห์
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 3/61 (ก.ค. – ก.ย. 61)
กาหนดเผยแพร่

*
(15 พ.ย.)

*

- ไตรมาส 4/61 (ต.ค. – ธ.ค. 61)
กาหนดเผยแพร่

(15 ก.พ.)

- รายปี 2561 (ม.ค. – ธ.ค. 61)
กาหนดเผยแพร่

(15 ก.พ.)

*
*

- ไตรมาส 1/62 (ม.ค. – มี.ค. 62)
กาหนดเผยแพร่

(15 พ.ค.)

*

- ไตรมาส 2/62 (เม.ย. – มิ.ย. 62)
กาหนดเผยแพร่

(15 ส.ค.)
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แผนงบประมำณ/ผลผลิต/

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

61

61

61

62

62

62

62

62

62

62

62

62

3. สร.จ.ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นที่
มี ต่ อ รายงานสถานการณ์ แ รงงาน
จังหวัด.(แบบฟอร์มที่ 1) ให้กับบุคคล
ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ที่ จั ด ส่ ง ร า ย ง า น
สถานการณ์แรงงานจังหวัดเป็นประจา
หรื อประชาชนผู้ ใช้ ข้ อมู ลสถานการณ์
แรงงานเพื่ อ ให้ ต อบแบบสอบถาม
กลั บมา โดยท าการสารวจปีละ 1 ครั้ง
โดยส่ ง แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ฯ
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561

62

*

4.จัดส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
(แบบฟอร์ม 2)
4.1 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2562
ตามแบบฟอร์ม 2.1
4.2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ตามแบบฟอร์ม 2.2

*
*

5. ส่ ง สรุปผลการส ารวจความคิด เห็น ที่มีต่อ

*

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 2561 (แบบฟอร์ ม 4) และ
บั น ทึ ก สรุ ป ผลการส ารวจฯ (แบบฟอร์ ม 5)
ผ่านเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน เลือกนักวิชาการ
แรงงาน เลือกสรุปผลการสารวจความคิดเห็นที่มี
ต่ อ รายงานสถานการณ์ แ รงงานจั ง หวั ด
ปีงบประมาณ 2561 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 2561 พร้อมทั้งจัดส่งให้
ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

6. จัดส่งแบบสรุปรายงานงานจัดเก็บ
ข้อมูล ภายใต้การจัดทาบทวิเคราะห์การ
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วดั ภาวะ
แรงงานจังหวัด (แบบฟอร์มที่ 3)
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
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6. กำรรำยงำนผล
6.1 ส่งรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ที่จัดทาให้ถึงกองเศรษฐกิจการแรงงาน อย่างช้าสุดภายในวันที่ 20
พฤศจิกายน 2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 20 สิงหาคม 2562
6.2 การรายงานผลการดาเนินงานการใช้จ่ายเงินและผลการจัดทารายงานสถานการณ์แรงงาน รายไตรมาส
4 ฉบับ และรายปี 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ
(1) การรายงานผลการใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณ 2562
(1.1) ขอให้จังหวัดทาการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่าย
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.
61 – 31 มี.ค. 62) ให้กลุ่มงานวิชาเศรษฐกิจการแรงงานทราบภายในวันที่ 18 เมษายน 2562 ตามแบบฟอร์ม
2.1 ในภาคผนวก
(1.2) ขอให้จังหวัดทาการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่าย รวมทั้งคาดว่าเหลือ
จ่ายโอนกลับส่วนกลาง เมื่อสิ้นสุด ไตรมาส 2 ปี 2562 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2562) ให้กลุ่มงานวิชาเศรษฐกิจการ
แรงงานทราบภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 .
ทั้งนี้ ทุกจังหวัดต้องประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอีก 3 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – วันที่ 30
กั น ยายน 2562) หากพบมี เ งิ น เหลื อ จ่ า ยขอให้ด าเนิ น การส่ ง คืน กองบริ ห ารการคลั ง (ฝ่ า ยงบประมาณ)
โดยมีขั้นตอนการคืนเงินที่จาเป็นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด และมีหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลงนามถึงปลัดกระทรวงแรงงานอย่างเป็นทางการ โดยขอให้รายงาน ตามแบบฟอร์ม 2.2 ในภาคผนวก
(2) การรายงานผลของสานักงานแรงงานจังหวัดเพิ่มเติมกิจกรรมย่อย การจัดทาบทวิเคราะห์ การรายงาน
สถานการณ์ และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
(2.1) ในปีงบประมาณ 2562 สานักงานแรงงานจังหวัดจะต้องจัดทาผลงานและจัดเก็บผลงานให้เป็นระบบและ
มีหลักฐานอ้างอิงผลงานชัดเจน เพื่อรอการตรวจประเมินจากหน่วยประเมินผลทั้งจากภายในและภายนอก
สังกัดกระทรวงแรงงาน เนื่องจากกิจกรรมย่อยนี้เป็นงบรายจ่ายอื่น โดยจะต้องรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่ได้
ดาเนินงานในกิจกรรมและจัดเก็บให้เป็นระบบ ดังต่อไปนี้
1. จัดเก็บหลักฐานเอกสารรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด 5 เล่มและบันทึกลงแผ่น CD
ที่
สานักงานแรงงานจังหวัด และจัดส่ง กองเศรษฐกิจการแรงงาน (ไตรมาสละ 2 เล่ม และรายปี 1 เล่ม พร้อม
แผ่น CD) ดังนี้
➢ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) กาหนดเผยแพร่ภายในวันที่
15 พฤศจิกายน 2561 กาหนดส่งถึงกองเศรษฐกิจการแรงงานอย่างช้าที่สุด ภายใน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 (ยึดวันประทับตราส่งที่ไปรษณีย์ไทยเป็นหลัก)
➢ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 (ตุ ล าคม - ธั น วาคม 2561) ก าหนดเผยแพร่ ภ ายในวั น ที่
15 กุมภาพันธ์ 2562 กาหนดส่งถึงกองเศรษฐกิจการแรงงานอย่างช้าที่สุด ภายในวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2562 (ยึดวันประทับตราส่งที่ไปรษณีย์ไทยเป็นหลัก)
➢ รายปี 2560 (มกราคม – ธันวาคม 2561) กาหนดเผยแพร่ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2562 กาหนดส่งถึงกองเศรษฐกิจการแรงงานอย่างช้าที่สุด ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2562 (ยึดวันประทับตราส่งที่ไปรษณีย์ไทยเป็นหลัก)
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➢ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562) กาหนดเผยแพร่ภายในวันที่ 16
พฤษภาคม 2562 กาหนดส่งถึงกองเศรษฐกิจการแรงงานอย่างช้าที่สุด ภายในวันที่
21 พฤษภาคม 2562 (ยึดวันประทับตราส่งที่ไปรษณีย์ไทยเป็นหลัก)
➢ ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) กาหนดเผยแพร่ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
กาหนดส่งถึงกองเศรษฐกิจการแรงงานอย่างช้าที่สุด ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562
(ยึดวันประทับตราส่งที่ไปรษณีย์ไทยเป็นหลัก)
หากสานักงานแรงงานจังหวัดจัดส่งรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดรายไตรมาส/ปี ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ informal@mol.go.th หรือ informal@mol.mail.go.th ต้องส่งทั้งหนังสือนาส่งและไฟล์
หนังสือรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด กองเศรษฐกิจการแรงงานจึงจะประทับตรารับได้ หากขาดไฟล์
ใดไฟล์หนึ่ง กองเศรษฐกิจการแรงงานจะไม่รับประทับตราหนังสือ
2. หลักฐานการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการของจังหวัด
3. หลักฐานการจัดเก็บข้อมูลสถิติแรงงานนอกระบบ
4. หลักฐานการจัดเก็บข้อมูลเชิงสารวจเพื่อสนับสนุนงานค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด การสารวจอุปสงค์และ
อุปทานแรงงาน และข้อมูลการให้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานระดับจังหวัด (ถ้ามี)
5. หลักฐานการจัดเก็บข้อมูลสถิติผลการดาเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วน โครงการยาเสพติด โครงการ
อาสาสมัครแรงงาน โครงการระบบฐานข้อมูลปฏิบัติการแรงงานจังหวัด และอื่น ๆ ที่จังหวัดจัดเก็บ
(2.2) การจัดส่งแบบรายงานผลการดาเนินงานในกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการจัดทารายงานสถานการณ์
แรงงานจังหวัด ขอให้สานักงานแรงงานจังหวัดจัดทาแบบสรุปรายงานผลการดาเนินงาน ในกิจกรรมเมื่อสิ้นปี
งบประมาน 2562 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ตามแบบฟอร์ม 3
6.3 สานักงานแรงงานจังหวัดทาการบันทึกรายงานสรุปผลการสารวจความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์
แรงงานจังหวัดในรูปแบบ Google Documents ผ่านเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน เลือกนักวิชาการแรงงาน เลือก
สรุปผลการสารวจความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 หรือเข้าผ่าน
ช่องทางเว็บกระทรวง Banner ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน เลือกบทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน เลือกแบบ
สารวจ/รายงานผลการสารวจ เลือกแบบสรุปผลสารวจความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด
ปีงบประมาณ 2562 และให้จัดส่งรายงานสรุปผลการสารวจความคิดเห็นที่มีต่อ “รายงานสถานการณ์แรงงาน
จังหวัด” ให้กองเศรษฐกิจการแรงงาน อย่างเป็นทางการ อย่างช้าสุดภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ตาม
แบบฟอร์ม 4 และแบบฟอร์ม 5 (Google Document)
7. พื้นที่ดำเนินกำร : สำนักงำนแรงงำนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
8. หน่วยงำนรับผิดชอบ : กองเศรษฐกิจกำรแรงงำน

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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3. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อ
“รำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัด................” ปีงบประมำณ 2562
(ไม่ต้องนำส่งกองเศรษฐกิจกำรแรงงำน)

แบบฟอร์มที่ 1

1. ประเภทของหน่วยงานที่ตอบ
 ราชการ  เอกชน
 องค์กรเอกชน
 อื่น ๆ ระบุ .........................
2. ขอให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด
ระดับควำมคิดเห็น
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 : ………………………………………
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์มที่ 2.1

รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 2562
กำรจัดทำบทวิเครำะห์กำรรำยงำนสถำนกำรณ์และดัชนีชี้วัดภำวะแรงงำนจังหวัด
1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62 (รอบ 6 เดือน)
รงจ.

ผลกำรเบิกจ่ำย
1 ต.ค. 61 -31 มี.ค. 62
(รอบ 6 เดือน)
(2)
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำบริหำรสำนักงำน

งบประมำณ
ที่ได้รับจัดสรร
(1)

คงเหลือ
(1)-(2)

ระบุ เจ้ำหน้ำที่ผู้จดั ส่งข้อมูล ชื่อ...................................ตำแหน่ง..........................และ แรงงำนจังหวัดเซ็นชื่อกำกับ............................ตำแหน่ง...............................

แบบฟอร์ม ที่ 2.2

รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 2562
กำรจัดทำบทวิเครำะห์กำรรำยงำนสถำนกำรณ์และดัชนีชี้วัดภำวะแรงงำนจังหวัด
1 ต.ค. 61 – 30 มิ.ย. 62 (รอบ 9 เดือน)
คงเหลือ
(1)(2)
ก.ค.

ค่า
จ้า
ง
เห
มา

ส.ค.

ค่า
จ้า
ง
เห
มา

ค่า
บริ
หา
ร

ก.ย.

ค่า
บริ
หา
ร

ค่า
จ้า
ง
เห
มา

รวม

ค่า
บริ
หา
ร

ค่า
จ้า
ง
เห
มา

ค่า
บริ
หา
ร

ระบุ เจ้ำหน้ำที่ผู้จดั ส่งข้อมูล ชื่อ...................................ตำแหน่ง..........................และ แรงงำนจังหวัดเซ็นชื่อกำกับ............................ตำแหน่ง.....................

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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งบประมำณคงเหลือ ส่งคืน

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย

งบประมำณคงเหลือ

รงจ.

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร
(1)

ผลการเบิกจ่าย
1 ต.ค. 61 30 มิ.ย. 62
(รอบ 9 เดือน)
(2)
ค่าจ้าง ค่าบริหาร
เหมา
สานักงาน
บริการ

แบบฟอร์มที่ 3
แบบสรุปรำยงำนกำรจัดเก็บข้อมูล ภำยใต้กำรจัดทำบทวิเครำะห์กำรรำยงำนสถำนกำรณ์
และดัชนีชี้วัดภำวะแรงงำนจังหวัด ปีงบประมำณ 2562
ความถี่ในการจัดเก็บ
(ให้ขีดถูกในช่องที่ต้องการระบุ)
กิจกรรมเกี่ยวกับ
ข้อมูล/สถิติที่จัดเก็บ

ราย
เดือน

ราย
ไตรมาส

รายรอบสารวจ
1
ครั้ง/ปี

2 ครั้ง/
ปี

รายปี

สถานะการจัดเก็บ
(ให้ขีดถูกในช่องที่
ต้องการระบุ)
มี
ไม่มี

>2
ครั้ง/ปี

1.จัดเก็บข้อมูลสถิติ
แรงงานนอกระบบ
2.จัดเก็บข้อมูลเชิงสารวจ
เพื่อสนับสนุนงานค่าจ้าง
จังหวัด
3.จัดเก็บข้อมูลสารวจอุป
สงค์และอุปทานแรงงาน
จังหวัด
4.จัดเก็บข้อมูลการใช้
บริการศูนย์บริการแรงงาน
ระดับจังหวัด (ถ้ามี)
5.จัดเก็บข้อมูล/สถิติผล
การดาเนินงาน
-โครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ
-โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติด
-โครงการอาสาสมัคร
แรงงาน
-โครงการระบบฐานข้อมูล
ปฏิบัติการแรงงานจังหวัด
-โครงการอื่น ๆ (ระบุ)
(1)....................................
(2)....................................
(3)....................................
(4)....................................
(5)....................................

ผู้รายงานผล (____________________)
_____________________
_____________________

ชื่อ
ตาแหน่ง

ผู้ตรวจรับรองผล (____________________)
(แรงงานจังหวัด____________)
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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แบบฟอร์มที่ 4
สรุปผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นที่มีต่อ
“รำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัด……………………..” ปีงบประมำณ 2562
สานักงานแรงงานจังหวัดเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทารายงานสถานการณ์รายไตรมาสและรายปี ได้
จัดทาแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดทารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ซึ่งส่งแบบสอบถามจานวน...............
แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามกลับคืน.............ฉบับ คิดเป็นร้อยละ.................ผลการสารวจเป็นดังนี้
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสารวจ)
1. ประเภทหน่วยงำนที่ตอบ...............................................................................................
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................รายละเอียดตามตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1 แสดงประเภทหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถาม
ประเภทหน่วยงำน
ราชการ
สถาบันการศึกษา
องค์กรเอกชน
อื่น ๆ
รวม

จำนวน (แห่ง)

ร้อยละ

2. ควำมคิดเห็นที่มีต่อรำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัด ด้ำนต่ำง ๆ
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสารวจ)
2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ.....................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสารวจ)
2.2 เนื้อหำสำระ............................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสารวจ)
2.3 ควำมพึงพอใจ........................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ตำรำงที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอ่ รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด
ประเด็น

มำก
ปำนกลำง
น้อย
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

ประโยชน์ที่ได้รับ
เนื้อหาสาระ
ความพึงพอใจ

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.

132

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

3. มีผู้ที่เคยนำข้อมูลจำกรำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดไปใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น.............คน คิดเป็น
ร้อยละ..............ของผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด
3.1 มีกำรนำข้อมูลจำกรำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสารวจ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3.2 เนื้อหำสำระส่วนที่มผี ู้นำไปใช้ประโยชน์สูงสุด ได้แก่.............................................
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสารวจ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ตำรำงที่ 3 แสดงการนาข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
คะแนน
ใช้(คน) ร้อยละ
ไม่ใช้
(คน)

เนื้อหำ

ร้อยละ

บทสรุปผู้บริหาร
สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
สถานการณ์แรงงาน
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ตารางภาคผนวก ที่...............
4. เนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดที่มีผู้สนใจมำกที่สุด ได้แก่.........................
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสารวจ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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ตำรำงที่ 4 แสดงเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดที่มีผู้สนใจ
เนื้อหำ

สนใจ

คะแนน
ร้อยละ
ไม่สนใจ

ร้อยละ

บทสรุปผู้บริหาร
สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
สถานการณ์แรงงาน
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ตารางภาคผนวก ที่..............
5. กำรปรับปรุงรำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัด พิจำรณำจำกผู้ตอบ.............คน
เห็นว่ำ.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสารวจ)

ตำรำงที่ 5 รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานควรปรับปรุงหรือไม่
ควำมคิดเห็น
ควรปรับปรุง
ไม่ควรปรับปรุง
รวม

จำนวน

ร้อยละ

5.1 รูปแบบ ควรปรับปรุง ดังนี้ (เป็นคาตอบจากคาถามปลายเปิด)
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสารวจ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
5.2 เนื้อหำสำระ ควรปรับปรุง ดังนี้ (เป็นคาตอบจากคาถามปลายเปิด)
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสารวจ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
5.3 กำรปรับปรุงประเด็นอื่น ๆ ดังนี้ (เป็นคาตอบจากคาถามปลายเปิด)
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสารวจ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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แบบฟอร์ม 5

สรุปผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นที่มีต่อรำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัด ปีงบประมำณ 2562
*จำเป็ น
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด *
ระบุสำนักงำนแรงงำนจังหวัดส่งแบบฟอร์มนี้
จำนวนแบบสอบถำม *
ระบุจำนวนแบบสอบถำมที่ส่งออกไป
ได้ รับแบบสอบถำมกลับคืน *
หน่วยนับ (ฉบับ)
คิดเป็ นร้ อยละ *
ของแบบสอบถำมที่ส่งออกไป
ประเภทหน่ วยงำนที่ตอบเป็ นหน่ วยงำนรำชกำร *
จำนวน (แห่ง)
ประเภทหน่ วยงำนที่ตอบเป็ นหน่ วยงำนรำชกำร *
ร้อยละของแบบสอบถำมที่ส่งออกไป
ประเภทหน่ วยงำนที่ตอบเป็ นสถำบันกำรศึกษำ *
จำนวน (แห่ง)
ประเภทหน่ วยงำนที่ตอบเป็ นสถำบันกำรศึกษำ *
ร้อยละของแบบสอบถำมที่ส่งออกไป
ประเภทหน่ วยงำนที่ตอบเป็ นองค์กรเอกชน *
จำนวน (แห่ง)
ประเภทหน่ วยงำนที่ตอบเป็ นองค์กรเอกชน *
ร้อยละของแบบสอบถำมที่ส่งออกไป
ประเภทหน่ วยงำนที่ตอบ อื่น ๆ *
จำนวน (แห่ง)
ประเภทหน่ วยงำนที่ตอบ อื่น ๆ *
ร้อยละของแบบสอบถำมที่ส่งออกไป
ประเภทหน่ วยงำนที่ตอบ อื่น ๆ *
โปรดระบุหน่วยงำน
ควำมคิดเห็นที่มตี ่ อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนประโยชน์ ที่ได้ รับมำก *
จำนวน
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ควำมคิดเห็นที่มตี ่ อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนประโยชน์ ที่ได้ รับมำก *
ร้อยละ
ควำมคิดเห็นที่มตี ่ อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนประโยชน์ ที่ได้ รับปำนกลำง *
จำนวน
ควำมคิดเห็นที่มตี ่ อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนประโยชน์ ที่ได้ รับปำนกลำง *
ร้อยละ
ควำมคิดเห็นที่มตี ่ อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนประโยชน์ ที่ได้ รับน้ อย *
จำนวน
ควำมคิดเห็นที่มตี ่ อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนประโยชน์ ที่ได้ รับน้ อย *
ร้อยละ
ควำมคิดเห็นที่มตี ่ อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนเนื้อหำสำระที่ได้ รับมำก *
จำนวน
ควำมคิดเห็นที่มตี ่ อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนเนื้อหำสำระที่ได้ รับมำก *
ร้อยละ
ควำมคิดเห็นที่มตี ่ อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนเนื้อหำสำระที่ได้ รับปำนกลำง *
จำนวน
ควำมคิดเห็นที่มตี ่ อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนเนื้อหำสำระที่ได้ รับปำนกลำง *
ร้อยละ
ควำมคิดเห็นที่มีต่อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนเนื้อหำสำระที่ได้ รับน้ อย *
จำนวน
ควำมคิดเห็นที่มตี ่ อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนเนื้อหำสำระที่ได้ รับน้ อย *
ร้อยละ
ควำมคิดเห็นที่มตี ่ อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนควำมพึงพอใจมีควำมพึงพอใจมำก *
จำนวน
ควำมคิดเห็นที่มตี ่ อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนควำมพึงพอใจมีควำมพึงพอใจมำก *
ร้อยละ
ควำมคิดเห็นที่มตี ่ อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนควำมพึงพอใจมีควำมพึงพอใจปำนกลำง *
จำนวน
ควำมคิดเห็นที่มตี ่ อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนควำมพึงพอใจมีควำมพึงพอใจปำนกลำง *
ร้อยละ
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ควำมคิดเห็นที่มตี ่ อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนควำมพึงพอใจมีควำมพึงพอใจน้ อย *
จำนวน
ควำมคิดเห็นที่มตี ่ อรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดด้ ำนควำมพึงพอใจมีควำมพึงพอใจน้ อย *
ร้อยละ
มีผ้ทู ี่เคยนำข้ อมูลจำกรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ ท้ังสิ้น *
จำนวน (คน)
มีผ้ทู ี่เคยนำข้ อมูลจำกรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ ท้งั สิ้น *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถำม
ผู้ตอบแบบสอบถำมนำเนื้อหำสำระส่ วนบทสรุปผู้บริหำรไปใช้ ประโยชน์ *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมนำเนื้อหำสำระส่ วนบทสรุปผู้บริหำรไปใช้ 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)
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ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ นำเนื้อหำสำระส่ วนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถำมที่เคยนำข้อมูลจำกรำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถำมนำเนื้อหำสำระส่ วนดัชนีชี้วดั ภำวะแรงงำนจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมนำเนื้อหำสำระส่ วนดัชนีชี้วดั ภำวะแรงงำนจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถำมที่เคยนำข้อมูลจำกรำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ นำเนื้อหำสำระส่ วนดัชนีชี้วดั ภำวะแรงงำนจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ นำเนื้อหำสำระส่ วนดัชนีชี้วดั ภำวะแรงงำนจังหวัดไปใช้ 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 วนบทสรุปผู้บริหำร *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมสนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนบทสรุปผู้บริหำร *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ สนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนบทสรุปผู้บริหำร *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ สนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนบทสรุปผู้บริหำร *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถำมสนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนสภำพเศรษฐกิจจังหวัด *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมสนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนสภำพเศรษฐกิจจังหวัด *
ร้อยละ

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.

138

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

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 วนดัชนีชี้วดั ภำวะแรงงำน *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมสนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนดัชนีชี้วดั ภำวะแรงงำน *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ สนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนดัชนีชี้วดั ภำวะแรงงำน *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ สนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนดัชนีชี้วดั ภำวะแรงงำน *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถำมสนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนตำรำงภำคผนวก *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมสนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนตำรำงภำคผนวก *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ สนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนตำรำงภำคผนวก *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่ สนใจเนื้อหำรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัดส่ วนตำรำงภำคผนวก *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นว่ำควรปรับปรุงรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัด *
จำนวน (คน)

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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ผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นว่ำควรปรับปรุงรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัด *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นว่ำไม่ ควรปรับปรุงรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัด *
จำนวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นว่ำไม่ ควรปรับปรุงรำยงำนสถำนกำรณ์ แรงงำนจังหวัด *
ร้อยละ
ถ้ ำตอบว่ำควรปรับปรุงรูปแบบที่ควรปรับปรุง ได้ แก่
ระบุ

ถ้ ำตอบว่ำควรปรับปรุงเนื้อหำสำระที่ควรปรับปรุง ได้ แก่
ระบุ

ถ้ ำตอบว่ำควรปรับปรุงเนื้อหำด้ ำนอื่น ๆ ที่ควรปรับปรุง ได้ แก่
ระบุ

ส่ ง

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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โครงกำรทบทวนแผนยุ ทธศำสตร์ด้ำนแรงงำนระดับจังหวัด
พ.ศ. 2562 - 2564 ประจำปี พ.ศ. 2563
1. สรุ ปแนวทางการปฏิบัติงาน (Work Flow)
งบประมา .ศ. 2562
ได้รับการจัดสรร
สรจ. ทบทวนค ะทางานจัดทาแผนยุท ศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด
.ศ. 2562 - 2564 ประจาปี .ศ. 2563 ทีมีอยูเดิมหรอแตงตังค ะทางาน
สรจ. จัดประ ุมรวมกับหนวยงานทีเกียวข้องเ อเ อวิเคราะห์ทิศทาง
การ ั นาด้านแรงงานตามยุท ศาสตร์การ ั นาภาคและยุท ศาสตร์การ ั นาจังหวัด
สรจ. จัดประ ุมค ะทางานระดับจังหวัดเ อทบทวนแผนยุท ศาสตร์ด้านแรงงาน
ระดับจังหวัด .ศ. 2562 - 2564 ประจาปี .ศ. 2563 และปรับปรุงเป็นแผนยุท ศาสตร์
ด้านแรงงานระดับจังหวัด .ศ. 2562 – 2564 ( บับทบทวน ประจาปี .ศ. 2563)
สรจ. จัดประ ุมเ อรับฟังความคิดเหนตอแผนยุท ศาสตร์
สรจ. ปรับปรุงแผนยุท ศาสตร์ ห้มีความสมบูร ์และนาเสนอผู้วารา การจังหวัด ห้ความเหน อบ

ผานความเหน อบจาก ผวจ.

หากไมผานความเหน อบจาก
ผวจ.

ส่งแผนยุทธศาสตร์ฯ พร้อมแผ่น CD ไ ล์ข้อมูล และจัดทารายงานสรุปผลโครงการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ (แบบรายงานครังที่ 1) ให้กระทรวงแรงงานภาย นวันที 31 มีนาคม 2562

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ และนาเสนอผวจ.
ให้ความเห็นชอบอีกครัง

สรจ. จัดทารายงานการขับเคลอนแผนยุท ศาสตร์ โดยจังหวัดต้องมีการนาโครงการ/กิจกรรม ปี 2564
(จานวนอยางน้อย 1 โครงการ) ทีบรรจุ นแผนยุท ศาสตร์ ไปเสนอขอบรรจุ นแผน ั นา นที (Area)
ประจาปีงบประมา .ศ. 2564 (แผน ั นาภาคหรอแผน ั นาจังหวัด หรอแผน ั นาองค์กรปกครองสวนท้อง ิน)
ห้กระทรวงแรงงานทราบ ภาย นวันที 15 สิงหาคม 2562
เผยแ รแผนยุท ศาสตร์ และประ าสัม ัน ์ ห้หนวยงาน น นทีจังหวัด
้เป็นกรอบการดาเนินงาน และแนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมา ตามโครงการตอไป
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2. แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ ให้ จั ง หวั ด มี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นแรงงานระดั บ จั ง หวั ด เชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาด้านแรงงานตามยุท ธศาสตร์การพัฒ นาภาคและยุทธศาสตร์ การพัฒนาจัง หวั ดรวมทั้ ง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของจังหวัด
1.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนงาน/โครงการ และการของบประมาณของแต่ละจังหวัด
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้ำหมำยของงำน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตามผล
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงำน : พืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โครงกำร/ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก : จัดทาข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ
และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดผลผลิต
จานวนยุทธศาสตร์
แผน ข้อเสนอ

ตัวชี้วัดกิจกรรม
เชิงปริมาณ
จานวนแผนยุทธศาสตร์
ด้านแรงงานระดับจังหวัด

เป้ำหมำยของกิจกรรม
เป้ำหมำยของ สรจ.
จังหวัดละ 1 แผน
- สานักงานแรงงานจังหวัด
รวม 76 แผน
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทา
และทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ด้านแรงงานระดับจังหวัด
พ.ศ. 2562-2564 เป้าหมาย
จังหวัดละ 1 แผน

เชิงคุณภาพ
ระดับความสาเร็จของ
การทบทวนและจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับ
จังหวัด ตามระดับความสาเร็จ
ของการจัดทาแผนฯ แบ่งเป็น
5 ระดับ (ตามรายละเอียด
คาอธิบายตัวชี้วัด)

ระดับคะแนนที่ 5

- สานักงานแรงงานจังหวัด
สามารถจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ด้านแรงงานระดับจังหวัด
และผ่านความเห็นชอบ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนนา
แผนงาน/โครงการที่บรรจุ
ในแผนฯ ไปเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากแผนพัฒนาพื้นที่
(Area) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (แผนพัฒนาภาค
หรือแผนพัฒนาจังหวัด
หรือแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)

คาอธิบายตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด
โดยพิจารณาจากความสาเร็จของการดาเนินงานเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นระดับขั้นความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3

4

5

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
สานักงานแรงงานจังหวัดทบทวนคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด
และจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ SWOT
ดาเนินการตามระดับที่ 1 และสานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมคณะทางานฯ เพื่อทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564
ดาเนินการตามระดับที่ 1 - 2 และสานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
(ผู้แทนนายจ้าง ลูกจ้าง ภาคเอกชน NGOs นักวิชาการ และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง)
และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 - 2564 (ฉบับทบทวน
ประจาปี พ.ศ. 2563) ให้มีความสมบูรณ์ โดยมีแผนงาน/โครงการปี 2563 – 2564 บรรจุใน
แผน
ดาเนินการตามระดับที่ 1 - 3 และสานักงานแรงงานจังหวัดนาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงาน
ระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564 (ฉบับทบทวน ประจาปี พ.ศ. 2563) เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อให้ความเห็นชอบแผนฯ และจัดส่งแผนฯ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้วให้กระทรวงแรงงาน
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
สานักงานแรงงานจังหวัดจัดส่งรายงานผลการดาเนินงานการนาโครงการ/กิจกรรม ปี 2564
จานวนอย่างน้อย 1 โครงการทีบ่ รรจุในแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด (ฉบับทบทวน
ประจาปี พ.ศ. 2563) ไปเสนอขอบรรจุในแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (แผนพัฒนาภาค หรือแผนพัฒนาจังหวัด หรือแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

เงื่อนไข : 1. การรายงานผลการดาเนินงานในขั้นตอนการดาเนินงานในระดับที่ 5 จะต้องผ่านขั้นตอน
การดาเนินงานในระดับคะแนนที่ 1-4 แล้ว
2. เกณฑ์การให้คะแนนในขั้นตอนที่ 4 พิจารณาดังนี้
2.1 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ เสร็จตรงตามเวลาที่ได้กาหนดไว้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
แสดงว่ามีความสาเร็จในการดาเนินการ 100 คะแนนเต็ม
2.2 กรณีจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้แล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดจะถูกหักลบคะแนน
ตามจานวนวันที่ล่าช้าวันละ 1 คะแนน
3. รูปแบบของกำรทำงำน
3.1 ส่วนกลางโอนเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากงบรายจ่ายอื่น แผนงาน
พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิต ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และ
ระบบการบริ ห ารจั ด การแรงงาน กิ จ กรรม จั ด ท าข้ อ เสนอนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แผนด้ า นแรงงานทั้ ง ใน
และต่างประเทศและติดตามประเมินผลการดาเนินงานให้จังหวัดเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
ระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 - 2564
3.2 สานัก งานแรงงานจั ง หวั ด ดาเนิ น การทบทวนแผนยุท ธศาสตร์ ด้ า นแรงงานระดับ จั ง หวั ด
พ.ศ. 2562 - 2564 ประจาปี พ.ศ. 2563 โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกั ดและ
หน่วยงานภายนอกในพื้นที่จังหวัดที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
3.3 ให้ความสาคัญกับการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามที่ได้จัดสรรงบประมาณภายใน
ระยะที่กาหนด หากไม่สามารถดาเนินการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ ดังกล่าว จะมีผลต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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การจั ด สรรงบประมาณในปี ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ หากมี ง บประมาณคงเหลื อ ไม่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงห มวด
เงินงบประมาณได้ เนื่องจากเป็นงบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์) ขอให้สานักงานแรงงานจังหวัด
เร่งดาเนินการส่งคืนงบประมาณดังกล่าวให้กองบริหารการคลังภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และรายงานผล
การใช้จ่ายเงินและผลการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนด
4. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนทบทวนแผนยุทธศำสตร์ด้ำนแรงงำนระดับจังหวัด
4.1 สานักงานแรงงานจังหวัดทบทวนคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด
พ.ศ. 2562 - 2564 ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม หรื อ แต่ ง ตั้ ง คณะท างานฯ โดยควรมี อ งค์ ป ระกอบ ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทน
คณะทางานภาครัฐ ได้แก่ อุตสาหกรรมจัง หวัด พาณิชย์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผู้อานวยการสานักงาน
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ผู้ อ านวยการ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ป ระถมศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ผู้ แ ทนสมาคมผู้ ป กครองโรงเรี ย นประจ าจั ง หวั ด ประธาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึกษา/วิทยาลัยสารพัดช่าง/วิทยาลัยเทคนิค/วิทยาลัยการ
อาชีพ และผู้แทนภาคเอกชนประจาจังหวัด ได้แก่ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น
4.2 ส านักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพื่อวิเคราะห์ทิศทาง
การพัฒนาด้านแรงงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและปัจจัยทั้งภายใน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องด้านสถานการณ์แรงงานในจังหวัด
4.3 ส านักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมคณะทางานระดับจังหวัดเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-2564 และปรับปรุงเป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด
พ.ศ. 2562 – 2564 (ฉบับทบทวน ประจาปี พ.ศ. 2563) โดยมีแผนงาน/โครงการปี 2563 – 2564 บรรจุใน
แผน ทั้ ง นี้ ส าหรั บ แผนงาน/โครงการที่ บ รรจุ ภ ายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นแรงงานระดั บ จั ง หวั ด ต้ อ งมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
หรือแผนแม่บทระดับกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง อาทิ แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมทั้งเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ภาคและแผนพัฒนาจังหวัด และควรเป็นงานที่ไม่ใช่เป็นลักษณะเป็นงานประจาและต้องเป็น
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
4.4 สานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ระดับจังหวัด
พ.ศ. 2562 – 2564 (ฉบับทบทวน ประจาปี พ.ศ. 2563) โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน NGO และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดในส่วนภูมิภาครวมถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.5 สานักงานแรงงานจังหวัดปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 - 2564
ให้มีความสมบูรณ์และนาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ และส่งแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด
พ.ศ. 2562 - 2564 (ฉบับทบทวน ประจาปี พ.ศ. 2563) ที่ผ่านการเห็นชอบแล้ว พร้อมแผ่น CD ไฟล์ข้อมูล และ
จัดทารายงานสรุปผลโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 - 2564 ประจาปี
พ.ศ. 2563 (แบบรายงานครั้งที่ 1) ให้กระทรวงแรงงานภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2562
4.6 สานักงานแรงงานจังหวัดจัดทารายงานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด
พ.ศ. 2562 - 2564 (แบบรายงานครั้งที่ 2) โดยจังหวัดต้องมีการนาโครงการ/กิจกรรมปี 2564 (จานวนอย่าง
น้อย 1 โครงการ) ที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด (ฉบับทบทวน ประจาปี พ.ศ. 2563) ไป
เสนอขอบรรจุในแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แผนพัฒนาภาค หรือแผนพัฒนาจังหวัด
หรือแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ให้กระทรวงแรงงานทราบ ภำยในวันที่ 15 สิงหำคม 2562
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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5. ตำรำงแผนปฏิบัติงำน
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
61 61 61 62 62

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 62 62 62 62

1. ส่วนกลางวางแผนจัดสรร
งบประมาณและโอนเงิน
งบประมาณประจาปี
พ.ศ. 2562 ให้สานักงาน
แรงงานจังหวัด
2. สานักงานแรงงานจังหวัด
ทาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ด้านแรงงานระดับจังหวัด
พ.ศ. 2560 – 2564 ประจาปี
พ.ศ. 2563 และเสนอแผนฯ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ
และจัดส่งแผนฯ พร้อมส่ง
รายงานสรุปผลโครงการ
(แบบรายงานครั้งที่ 1)
ให้กระทรวงแรงงานภายในวันที่
31 มีนาคม 2562
3. ส่วนกลางติดตามทวงถาม
การดาเนินงานของสานักงาน
แรงงานจังหวัดในกิจกรรมที่ 2
4. ส่วนภูมิภาคจัดส่งรายงานผล
การดาเนินงานครบ 76 จังหวัด
และส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด
คื น งบประมาณคงเหลื อ ให้
กองบริหารการคลัง
5. สานักงานแรงงานจังหวัด
ส่งรายงานผลการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
ระดับจังหวัดฯ (แบบรายงาน
ครั้งที่ 2) ให้กระทรวงแรงงาน
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562
6. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
รวบรวมและจัดทาสรุปรายงาน
โครงการฯ
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6. กำรรำยงำนผล
สานักงานแรงงานจังหวัดจัดส่งข้อมูลให้กระทรวงแรงงานและจัดทาแบบรายงาน ดังนี้
6.1 สานักงานแรงงานจังหวัดจัดส่งแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด (ฉบับทบทวน ประจาปี
พ.ศ. 2563) ที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด จ านวน 1 เล่ ม พร้ อ มแผ่ น CD ไฟล์ ข้ อ มู ล
จานวน 1 แผ่น ให้กระทรวงแรงงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
6.2 สานักงานแรงงานจังหวัดรายงานสรุปผลโครงการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
ระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 - 2564 ประจาปี พ.ศ. 2563 ให้กระทรวงแรงงานทราบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
(รายงานครั้งที่ 1)
6.3 สานักงานแรงงานจังหวัด รายงานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจั งหวั ด
พ.ศ. 2562 - 2564 ในการนาโครงการ/กิจกรรม ปี 2563 ที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัดฯ
ไปเสนอขอบรรจุในแผนพัฒนาพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กระทรวงแรงงานทราบ ภายในวันที่
15 สิงหาคม 2562 (รายงานครั้งที่ 2)
7. พื้นที่ดำเนินกำร
ส่วนภูมิภาค (76 จังหวัด)
8. หน่วยงำนรับผิดชอบ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2232 1300, 1287, 1288
โทรสาร 0 2248 2026
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ strategy.mol@gmail.com
9. เอกสำรแนบ
9.1 แบบรายงานครั ้ ง ที ่ 1 : แบบรายงานรายงานสรุ ป ผลโครงการทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์
ด้านแรงงานระดับจังหวัดพ.ศ. 2562 - 2564 ประจาปี พ.ศ. 2563 สานักงานแรงงานจังหวัด............................
9.2 แบบรายงานครั้งที่ 2 : แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัดพ.ศ. 2562 2564 สานักงานแรงงานจังหวัด..............................
--------------------------------------------
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หลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
โครงกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ด้ำนแรงงำนระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-2564 ประจำปี พ.ศ. 2563
งบประมำณ 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน)
-----------------------------(1) หลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ โดยจัดสรรงบประมาณจาก
จานวนแรงงานจากสถิติจานวนผู้ประกันตนของสานักงานประกันสังคม (มาตรา 33 มาตรา 39
และมาตรา 40) จาแนกรายจังหวัด และแบ่งการจัดสรรงบประมาณให้กบั จังหวัด แบ่งเป็น 4 ระดับ
ดังนี้
ลำดับ

จังหวัด

ผู้ประกันตน ผู้ประกันตน ผู้ประกันตน
รวม
ม.33 (คน) ม.39 (คน) ม.40 (คน)
ระดับที่ 1 จังหวัดที่มีแรงงำนตั้งแต่ 1 - 100,000 คน (จำนวน 48 จังหวัด)
1 แม่ฮ่องสอน
7,812
1,567
10,719
20,098
2 บึงกาฬ
9,423
2,517
16,416
28,356
3 อานาจเจริญ
9,123
2,701
20,390
32,214

งบประมำณ
(บำท)
26,000
26,000
26,000

4

สตูล

13,795

2,800

16,605

33,200

26,000

5

อุทัยธานี

10,434

3,147

20,977

34,558

26,000

6

หนองบัวลาภู

15,434

3,261

16,745

35,440

26,000

7

ยโสธร

15,064

2,936

20,850

38,850

26,000

8

ระนอง

24,278

2,002

13,274

39,554

26,000

9

ชัยนาท

18,676

4,278

16,924

39,878

26,000

10

มุกดาหาร

14,821

3,050

22,474

40,345

26,000

11

สิงห์บุรี

20,991

3,654

15,813

40,458

26,000

12

ตราด

17,852

3,178

19,470

40,500

26,000

13

สมุทรสงคราม

21,707

4,664

14,584

40,955

26,000

14

หนองคาย

17,829

5,398

19,289

42,516

26,000

15

นครพนม

18,171

4,017

21,128

43,316

26,000

16

อ่างทอง

15,234

4,922

23,294

43,450

26,000

17

นราธิวาส

20,855

2,636

21,345

44,836

26,000

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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ลำดับ

จังหวัด

ผู้ประกันตน ผู้ประกันตน ผู้ประกันตน
รวม
ม.33 (คน) ม.39 (คน) ม.40 (คน)
ระดับที่ 1 จังหวัดที่มีแรงงำนตั้งแต่ 1 - 100,000 คน (จำนวน 48 จังหวัด)
18 ยะลา
25,088
2,996
17,580
45,664

งบประมำณ
(บำท)
26,000

19

สุโขทัย

19,543

5,716

21,383

46,642

26,000

20

นครนายก

27,780

3,969

15,413

47,162

26,000

21

น่าน

16,075

6,031

26,747

48,853

26,000

22

พังงา

26,376

3,798

18,887

49,061

26,000

23

พัทลุง

19,973

5,978

27,045

52,996

26,000

24

อุตรดิตถ์

19,592

5,534

27,980

53,106

26,000

25

เลย

22,441

6,096

25,133

53,670

26,000

26

สระแก้ว

21,516

5,774

27,420

54,710

26,000

27

ปัตตานี

25,710

3,398

26,768

55,876

26,000

28

แพร่

19,366

6,378

31,546

57,290

26,000

29

พะเยา

17,136

6,507

34,898

58,541

26,000

30

พิจิตร

20,393

6,170

32,408

58,971

26,000

31

กาฬสินธุ์

27,473

5,128

26,482

59,083

26,000

32

มหาสารคาม

31,246

6,265

24,599

62,110

26,000

33

ชุมพร

37,799

6,138

20,244

64,181

26,000

34

กาแพงเพชร

31,768

5,695

27,918

65,381

26,000

35

จันทบุรี

35,366

9,021

21,496

65,883

26,000

36

ตาก

34,915

4,612

28,011

67,538

26,000

37

ชัยภูมิ

30,673

8,156

30,929

69,758

26,000

38

ร้อยเอ็ด

35,732

7,884

29,143

72,759

26,000

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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ลำดับ

จังหวัด

ผู้ประกันตน ผู้ประกันตน ผู้ประกันตน
รวม
ม.33 (คน) ม.39 (คน) ม.40 (คน)
ระดับที่ 1 จังหวัดที่มีแรงงำนตั้งแต่ 1 - 100,000 คน (จำนวน 48 จังหวัด)
39 ศรีสะเกษ
31,120
8,481
36,035
75,636

งบประมำณ
(บำท)
26,000

40

สกลนคร

33,751

9,597

34,893

78,241

26,000

41

กระบี่

48,087

5,446

25,852

79,385

26,000

42

ตรัง

46,332

6,581

26,671

79,584

26,000

43

เพชรบุรี

60,190

7,641

16,041

83,872

26,000

44

เพชรบูรณ์

42,251

7,961

40,253

90,465

26,000

45

บุรีรัมย์

45,726

9,941

35,048

90,715

26,000

46

ประจวบคีรีขันธ์

65,629

9,171

20,898

95,698

26,000

47

สุพรรณบุรี

53,808

11,789

32,504

98,101

26,000

48

สุรินทร์

41,743

10,781

46,377

98,901

26,000

ระดับที่ 2 จังหวัดที่มีแรงงำนตั้งแต่ 100,001 - 200,000 คน (จำนวน 13 จังหวัด)
1 นครสวรรค์
56,366
12,178
41,020
109,564

26,500

2

ลาปาง

54,518

13,591

41,532

109,641

26,500

3

พิษณุโลก

60,664

12,535

40,953

114,152

26,500

4

กาญจนบุรี

75,424

10,182

35,533

121,139

26,500

5

อุบลราชธานี

74,409

14,036

34,107

122,552

26,500

6

เชียงราย

73,771

21,305

35,962

131,038

26,500

7

อุดรธานี

65,825

13,492

53,698

133,015

26,500

8

ลาพูน

83,826

15,410

35,883

135,119

26,500

9

นครศรีธรรมราช

68,479

15,911

50,950

135,340

26,500

10

ลพบุรี

90,786

11,263

34,890

136,939

26,500

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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ลำดับ

ผู้ประกันตน ผู้ประกันตน ผู้ประกันตน
รวม
ม.33 (คน) ม.39 (คน) ม.40 (คน)
ระดับที่ 2 จังหวัดที่มีแรงงำนตั้งแต่ 100,001 – 200,000 คน (จำนวน 13 จังหวัด)
11 ราชบุรี
117,923
18,332
34,253
170,508
12 ปราจีนบุรี
149,607
8,995
22,615
181,217
13

จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

132,402

15,004

40,842

งบประมำณ
(บำท)
26,500
26,500

188,248

26,500

ระดับที่ 3 จังหวัดที่มีแรงงำนตั้งแต่ 200,001 - 300,000 (จำนวน 5 จังหวัด)
1 ขอนแก่น
140,995
19,949
45,077
206,021

27,000

2

สระบุรี

171,103

17,584

31,886

220,573

27,000

3

ภูเก็ต

170,704

26,969

24,149

221,822

27,000

4

สงขลา

195,716

28,780

45,805

270,301

27,000

5

ฉะเชิงเทรา

236,771

18,336

26,395

281,502

27,000

ระดับที่ 4 จังหวัดที่มีแรงงำนมำกกว่ำ 300,001 คนขึน้ ไป (จำนวน 10 จังหวัด)
1 นครปฐม
248,695
29,711
36,240
314,646

27,250

2

นครราชสีมา

267,600

39,376

66,167

373,143

27,250

3

เชียงใหม่

238,282

88,973

64,677

4

พระนครศรีอยุธยา

350,463

28,037

29,262

391,932
407,762

27,250
27,250

5

นนทบุรี

348,799

61,630

45,481

455,910

27,250

6

ระยอง

425,306

30,361

30,628

486,295

27,250

7

สมุทรสาคร

462,319

33,497

39,136

534,952

27,250

8

ปทุมธานี

443,723

79,479

53,447

576,649

27,250

9

ชลบุรี

757,927

72,147

49,911

27,250

10

สมุทรปราการ

797,800

100,227

54,352

879,985
952,379

รวม 76 จังหวัด

7,646,300 1,122,651 2,311,750 11,080,701

27,250
2,000,000

หมายเหตุ 1) แหล่งที่มาของข้อมูลจานวนแรงงาน : เดือนสิงหาคม ปี 2561 กองวิจัยและพัฒนา
สานักงานประกันสังคม
2) เนื่องจากจานวนผู้ประกันตนต่อจังหวัดค่อนข้างมีความแตกต่างสูง จึงแบ่งเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณให้กับจังหวัดเป็น 4 ระดับ ตามความเหมาะสมสาหรับการบริหารจัดการ
ของสานักงานแรงงานจังหวัดและจานวนแรงงานในพื้นที่
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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(2) หลั ก เกณฑ์ ก ำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณ งบประมาณส าหรั บ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564 เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมตามขั้นตอน
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ และค่าจัดพิมพ์ห นังสือแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ เพื่อเผยแพร่
เป็นต้น ทั้งนี้ สานักงานแรงงานจังหวัดต้องเล็งเห็นความสาคัญในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯตามที่ได้จัดสรร
งบประมาณภายในระยะเวลาที่ ก าหนด หากไม่ ส ามารถด าเนิน การจัด ทาแผนยุท ธศาสตร์ด้ า นแรงงานฯ
ดั ง กล่ า ว จะมี ผ ลต่ อ การจั ด สรรงบประมาณในปี ต่ อ ไป ส าหรั บ กรณี ที่ มี ง บประมาณคงเหลื อ ไม่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงหมวดเงินงบประมาณได้ เนื่องจากเป็นงบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์) โดยขอให้
ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด เร่ ง ด าเนิ น การส่ ง คื น งบประมาณดั ง กล่ า วให้ ก องบริ ห ารการคลั ง ภายในวั น ที่
30 มิถุนายน 2562และรายงานผลการใช้จ่ายเงินและผลการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนด

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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3. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน
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กำรจัดทำควำมเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่ำจ้ำงของจังหวัด
1. สรุ ปแนวทางการปฏิบัติงาน (Work Flow)
กิจกรรมที่ 1 : กำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำจังหวัด
สคจ. แจ้งแผนการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณา
อัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ให้ สรจ. ทุกจังหวัดทราบและดาเนินการ
ทุก
สรจ. ดาเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
จานวน 2 ครั้ง
สรจ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
ครั้งที่ 1/2562 ในเดือนมิถุนำยน
โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ตามคู่มือการปฏิบัติงานของ สรจ.

สรจ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
ครั้งที่ 2/2562 ในเดือนสิงหำคม
โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ตามคู่มือการปฏิบัติงานของ สรจ.

สรจ. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. สรุปผลการประชุม (แบบขวาง)
2. รายงานการประชุม
3. รายงานผลการใช้จ่ายเงิน

สรจ. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. บันทึกรับรองมติการประชุม
2. แบบรายงานสรุปผลการประชุมเพื่อ
พิจารณาเสนอแนะอัตราค่าจ้างขั้นต่า
3. สรุปผลการประชุม (แบบขวาง)
4. รายงานการประชุม
5. รายงานผลการใช้จ่ายเงิน

สรจ. ส่งเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน
ให้ สคจ. ภายในสองสัปดาห์ หลังจากประชุม
คณะอนุกรรมการฯ เสร็จในแต่ละครั้ง

ไม่ครบถ้วน

สคจ. ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารและข้อมูล

ไม่ครบถ้วน

ครบถ้วน
สคจ. ดาเนินการรวบรวมและสรุปผลการประชุมของ
คณะอนุกรรมการฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง
เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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กิจกรรมที่ 2 : กำรสำรวจค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นของแรงงำนทั่วไปแรกเข้ำทำงำน ในภำคอุตสำหกรรม

ส่วนกลำง
(สคจ.) ขออนุมัติโครงการฯ
มีหนังสือแจ้งสำนักงำนแรงงำนจังหวัด (สรจ.) ทุกจังหวัด
(เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการฯ/แบบสอบถาม/จานวนตัวอย่าง)

สรจ. ขออนุมัติดาเนินการสารวจฯ
สรจ./ผู้รับจ้าง ดาเนินการสารวจข้อมูล
(เมษายน - มิถุนายน 62)
สรจ.นาข้อมูลที่สารวจได้
มาตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
สรจ.บันทึกข้อมูลการสารวจฯ ลงระบบ
LaborQ1.net
สรจ.แจ้งใบรายงานผลการสารวจฯ
ส่งส่วนกลาง
(ภายในเดือนมิถุนายน 61)
ส่วนกลางตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ในระบบ LaborQ1.net

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
ส่วนกลางประมวลผลภาพรวมทุกจังหวัด
และจัดพิมพ์รูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์/
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สรจ.รายงานผลการสารวจฯ เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขันต่า
จังหวัด/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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2. แนวทางการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ 1 : กำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำจังหวัด
1. วัตถุประสงค์
สานักงานแรงงานจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดจัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
1.1 ติดตามสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงงานของจังหวัด
1.2 แจ้งการใช้บังคับประกาศคณะกรรมการค่าจ้างในเรื่องต่าง ๆ
1.3 พิจารณาผลการสารวจข้อมูลที่ดาเนินการโดยจังหวัดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดอัตราค่าจ้าง
1.4 พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า, การกาหนดค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือ, การใช้บังคับมาตรการด้านค่าจ้าง และอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
2. เป้ำหมำยของงำน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดที่จะใช้ในการ
ติดตามผลภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2562
ในแผนงาน : 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 28 เรื่อง

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เป้ำหมำยของกิจกรรม

เชิงปริมำณ :
เชิงปริมำณ :
จานวนครั้งของการจัด
152 ครั้ง (76 จังหวัด)
ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่า
จังหวัดทุกจังหวัด

เป้ำหมำยของ สรจ.
เชิงปริมำณ :
ประชุมจังหวัดละ 2 ครั้ง
เดือนมิถุนายน และ
เดือนสิงหาคม 2562

เชิงคุณภำพ :
ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน
ข้อเสนอ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากผู้บริหาร (ร้อยละ 87)

3. รูปแบบของกำรทำงำน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัด ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดในเดื อน
มิถุนายน และสิงหาคม รวม 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2562 โดยมีแนววาระการประชุม ดังนี้
(1) ติดตามและพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การครองชีพ แรงงาน สังคม และ
ผลกระทบของจังหวัดในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี 2561

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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(2) รั บ ทราบแผนการด าเนิ น การและพิ จ ารณาข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง จากการส ารวจข้ อ มู ล
ค่าใช้จ่าย ที่จาเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทางาน ในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด (รายละเอียดตามกิจกรรม 2)
(3) รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า
(4) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า, การกาหนดค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือ, การพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของจังหวัด หรือเรื่องอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
(5) พิจารณากาหนดกรอบแนวทางและหลัก เกณฑ์ก ารพิจ ารณาอั ตราค่ าจ้ า งขั้น ต่ าของ
จังหวัด ที่จะใช้ในการพิจารณาเสนอแนะอัตราค่าจ้างขั้นต่าของจังหวัดต่อคณะกรรมการค่าจ้าง
ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2562 โดยมีแนววาระการประชุม ดังนี้
(1) ติดตามสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงงานของจังหวัด
(2) พิจารณาและลงมติเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่าของจังหวัดต่อคณะกรรมการค่าจ้าง
(3) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของจังหวัด หรืออื่นๆ
ตามที่เห็นสมควร
หมำยเหตุ แนววำระกำรประชุมในแต่ละครั้งอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมมติคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง หรือ ตำมที่
ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรฯ จังหวัดพิจำรณำเห็ นสมควรเปลี่ยนแปลงบำงวำระกำรประชุม โดยไม่
กระทบต่อแผนกำรดำเนินงำนสำคัญตำมมติคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง
4. ขั้นตอนกำรทำงำน
4.1 จัดทาระเบียบวาระการประชุมตามแผนงานแต่ละครั้ง (รายละเอียดตามข้อ 3 รูปแบบของการทางาน)
และตามที่คณะกรรมการค่าจ้างมอบหมายซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
4.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดในเดือนมิถุนายน และสิงหาคม (ตาม
ระเบียบคณะกรรมการค่าจ้างว่าด้วยองค์ประชุมและวิธีการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างจังหวัด
พ.ศ. 2553)
4.3 หลังจากประชุมคณะอนุกรรมการฯ เสร็จเรียบร้ อยในแต่ละครั้งแล้ว ให้จัดทาสรุปผลการประชุม
รายงานการประชุม และรายงานการใช้จ่ายเงินให้สานักงานคณะกรรมการค่าจ้างภายในสองสัปดาห์
5. ตำรำงแผนปฏิบัติงำน
ต.ค.
61

กิจกรรม

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่า
จังหวัด จานวน 2 ครั้ง

1

ก.ค.
62

ส.ค.
62

1

6. กำรรำยงำนผล
เมื่อจัดประชุมเสร็จในแต่ละครั้ง ให้รายงานผลการดาเนินงานภายในสองสัปดาห์ ดังนี้
ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2562
(1) แบบสรุปผลการประชุม (ตามแบบข้อ 9.1)
(2) รายงานการประชุม
(3) รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแบบฟอร์มรายงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2562
(ตามแบบข้อ 9.4) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่รายงานตามแบบฟอร์มดังกล่าว ขอให้ตรงกับการบันทึกข้อมูล
ในระบบ GFMIS และเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามผลผลิต กิจกรรมที่แจ้งไว้
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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ก.ย.
62

ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2562
(1) แบบรายงานสรุปผลการประชุม (ตามแบบข้อ 9.2)
(2) บันทึกรับรองมติการประชุม (ตามแบบข้อ 9.3)
(3) รายงานการประชุม
(4) รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแบบฟอร์มรายงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2562
(ตามแบบข้อ 9.4) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่รายงานตามแบบฟอร์มดังกล่าว ขอให้ตรงกับการบันทึก
ข้อมูลในระบบ GFMIS และเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามผลผลิต กิจกรรมที่แจ้งไว้
7. พื้นที่ดำเนินกำร
76 จังหวัด
8. หน่วยงำนรับผิดชอบ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง โทรศัพท์ 02 232 1137 , 02 232 1139 ,
02 232 1140 โทรสาร 02 232 1138 E-Mail : minimumwage588@gmail.com
9. เอกสำรแนบ ได้แก่
9.1 แบบสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
9.2 แบบรายงานสรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาเสนอแนะอัตราค่าจ้างขั้นต่า
9.3 บันทึกรับรองมติการประชุมเพือ่ พิจารณาเสนอแนะอัตราค่าจ้างขั้นต่า
9.4 แบบฟอร์มรายงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2562

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.

158

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมที่ 2 : กำรสำรวจค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นของแรงงำนทั่วไปแรกเข้ำทำงำน ในภำคอุตสำหกรรม
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้ข้อมูลและรายงานผลการสารวจรายได้และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้า
ทางาน ในภาคอุตสาหกรรมปี 2562 นาเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้างเพื่อใช้ในการศึกษาและพิจารณาอัตรา
ค่ า จ้ า งขั้ น ต่ าตามหลั ก เกณฑ์ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 มาตรา 87
2. เป้ำหมำยของงำน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดที่จะใช้ในการติดตาม
ผลภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2562
ในแผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก : จัดทาข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ และติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมรอง : จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กิจกรรมย่อย : การจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด ดังนี้
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมำณ :
จานวนยุทธศาสตร์ แผน
และข้อเสนอ 28 เรื่อง

ตัวชี้วัดกิจกรรม
เชิงปริมำณ :
จานวนการสารวจค่าใช้จ่ายที่
จาเป็นของแรงงานทั่วไปแรก
เข้าทางาน ในภาคอุตสาหกรรม
จานวน 76 ครั้ง

เชิงคุณภำพ :
ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน
ข้อเสนอ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากผู้บริหาร (ร้อยละ 87)

เป้ำหมำยของกิจกรรม
เป้ำหมำยของ สรจ.
ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของแรงงาน ร้อยละของผลการ
ทั่วไปแรกเข้าทางาน ในแต่ละจังหวัด สารวจฯ เทียบกับ
โดยแยกตามพื้นที่ ได้แก่
จานวนเป้าหมาย
1. ค่าจ้างของแรงงานทั่วไปแรกเข้า
ทางานต่อวัน
2 รายได้อื่นๆนอกเหนือค่าจ้างต่อวัน
3. ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
4. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการ
ครองชีพตามอัตภาพ
5. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการ
ครองชีพตามคุณภาพ

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 กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง จัดส่งแบบสอบถามและแจ้งจานวน
ตัวอย่างสารวจให้กับสานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด
4.2 สานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดขออนุมัติดาเนินการสารวจฯ
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4.3 สานักงานแรงงานจังหวัดสารวจข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 เพื่อให้ทุกจังหวัด
ได้ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของแรงงานในช่วงเวลาเดียว ซึ่ งจะเป็นประโยชน์ในการประมวลผลข้ อมูลใน
ภาพรวม ของประเทศ
4.4 บันทึกข้อมูลการสารวจฯ ลงระบบ LaborQ1.net ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562
4.5 รายงานผลการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562
4.6 นาเสนอต่อคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดในการประชุมเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าของจังหวัด
5. ตำรำงแผนปฏิบัติงำน
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
61 61 61 62 62 62 62 62

1. ขออนุมัติโครงการและวางแผนการสารวจ
2. ดาเนินการสารวจ
3. บันทึกข้อมูลการสารวจฯ ในระบบ
LaborQ1.net และออกรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
4. นาเสนอผลการสารวจและรายงานการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา เสนออัตราค่าจ้าง
ขั้นต่าของจังหวัด

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 62

1

6. กำรรำยงำนผล
6.1 การรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อสานักงานแรงงานจังหวัดดาเนินการสารวจและบันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว (พฤษภาคม 2562) ขอให้รายงานผลการดาเนินงานให้ทราบภายในเดือนมิถุนายน 2562 โดยไม่
ต้องส่งรูปเล่มรายงาน (ตามแบบข้อ 9.2)
6.2 การรายงานผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อสานักงานแรงงานจังหวัดดาเนินการสารวจและบันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว (พฤษภาคม 2562) ขอให้รายงานผลการใช้จ่ายเงินภายในเดื อนมิถุนายน 2562 ตามแบบฟอร์ม
รายงานและผลการใช้ จ่า ยเงิ น งบประมาณประจ าปี 2562 (ตามแบบข้ อ 9.1) ทั้ ง นี้ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ร ายงาน
ตามแบบฟอร์มดังกล่าว ขอให้ตรงกับการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS และเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามผลผลิต
กิจกรรมที่แจ้งไว้
7. พื้นที่ดำเนินกำร
76 จังหวัด
8. หน่วยงำนรับผิดชอบ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง โทรศัพท์ 02 232 1139 , 02 232 1297
โทรสาร 02 232 1138 E-Mail : minimumwage588@gmail.com
9. เอกสำรแนบ
9.1 แบบฟอร์มรายงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2562
9.2 แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการสารวจค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทางาน
ในภาคอุตสาหกรรม ปี 2562
9.3 แบบสารวจฯ และคาชี้แจงเกี่ยวกับการสารวจจะส่งไปพร้อมหนังสือแจ้งให้ดาเนินการ
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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3. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน
สรุปผลกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำจังหวัด
ครั้งที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ประเด็นเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ทำง
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และแรงงำนของจังหวัด
ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
แรงงานของจังหวัด สรุปดังนี้ ......................................
...........................(ใส่เรื่องสาคัญ).....................................

*** ใส่ควำมเห็นที่ประชุม ฝ่ำยนำยจ้ำง
ฝ่ำยลูกจ้ำง และฝ่ำยรัฐบำล ***

.
.

ประเด็นเกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ

เรื่องอื่นๆ

- แจ้งการใช้บังคับประกาศคณะกรรมการค่าจ้างในเรื่องต่างๆ
- พิจารณาผลการสารวจข้อมูลที่ดาเนินการโดยจังหวัดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดอัตรา
ค่าจ้าง
- พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า , การกาหนดค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือ , การใช้บังคับมาตรการด้านค่าจ้าง และอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
.............................................................(สรุป
เรื่อง).........................................................................
*** ใส่ควำมเห็น / มติ ที่ประชุม ฝ่ำยนำยจ้ำง ฝ่ำยลูกจ้ำง และฝ่ำยรัฐบำล ***

หมำยเหตุ : ขอให้สรุปผลกำรประชุมตำมแบบฟอร์มนี้ และส่งรำยงำนประชุมให้สำนักงำนคณะกรรมกำรค่ำจ้ำงเมื่อเสร็จสิ้นกำรประชุมแต่ละครั้งภำยในสองสัปดำห์
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แบบรายงานสรุปผลการประ ุมเ อ จิ าร าเสนอแนะอัตราคาจ้างขันตา ปี ...........
ของค ะอนุกรรมการ ิจาร าอัตราคาจ้างขันตาจังหวัด ............
1. มีการประ ุมเ อ จิ าร ากาหนดอัตราคาจ้างขันตาจังหวัด จานวน ............ ครัง
1.1 วันที .................................................
1.2 วันที .................................................
2. สรุปผลการประ ุม ครังสุดท้าย (ตามข้อ 1)
2.1 องค์ประกอบการประ ุม (ผู้แทน ่ายนายจ้าง/ผู้แทน ่ายลูกจ้างทีเข้าประ ุมต้องเป็นอนุกรรมการ
เทานัน สวนผู้แทนภาครั ต้องมีหนังสอมอบ ห้เข้าประ ุมแทน)
ผู้เข้าประ ุม
.......... คน
อนุกรรมการ ่ายรั บาล
.......... คน
อนุกรรมการ ่ายนายจ้าง .......... คน
อนุกรรมการ ่ายลูกจ้าง
.......... คน
ประธานการประชุม..................................................................................................................................
2.2 เอกสารข้อมูลที ป้ ระกอบการ จิ าร า ได้แก
กลุมที 1 หลักเก ฑ์ด้านความจาเป็น นการครอง ี ของลูกจ้าง ได้แก ................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
กลุมที 2 หลักเก ฑ์ด้านความสามาร นการจายของนายจ้าง ได้แก .................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
กลุมที 3 หลักเก ฑ์ด้านเศรษ กิจและสังคม ได้แก ..............................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.3 สรุปภาวะเศรษ กิจ สังคม แรงงาน นจังหวัด (โดยยอ)
..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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2.4 การคานว อัตราคาจ้างขันตา ปี ..............
สูตร = อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำปัจจุบัน x [1+[ L รำยจังหวัด * อัตรำกำรเติบโตของผลิตภำพแรงงำนจังหวัด เฉลี่ย ปี .......] +
Max (0,CPI ปี ..........) ] + ตัวแปรเชิงคุณภำพตำม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงำนฯ มำตรำ 87 (ไม่เกิน+/- 3%)

(สูตรการคานว อัตราคาจ้างขันตา อาจมีการปรับแก้ตามความเหมาะสม)
ผลการคานวณอัตราค่าจ้างขันต่าจังหวัด ปี ........... ตามสูตรการคานวณที่คณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 20
ได้มีมติเห็นชอบ คือ อัตราวันละ
บาท + ตัวแปรเ ิงคุ ภา ตาม .ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 87
หมายเหตุ : ข้อความดังกลาวอาจเปลียนแปลงได้ตามมติของค ะกรรมการคาจ้าง
2.5 สรุปความเหนของ
ผู้แทน ่ายลูกจ้าง ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผู้แทน ่ายนายจ้าง ..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผู้แทน ่ายรั บาล ...........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.6 ผลการ ิจาร าของค ะอนุกรรมการคาจ้างขันตาจังหวัด (โดยสรุป)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.7 มติทีประ ุม
( ) มติเอก ันท์
( ) มติไมน้อยกวา 2 น 3 ขององค์ประ ุม
ปรับอัตราคาจ้างขันตาเพิ่มขึน ........ บาท จากอัตราวันละ ........ บาท เป็นวันละ ....... บาท
้บังคับตังแตวันที ...................................................................
หรือ
( ) มติเอก ันท์
( ) มติไม่เอก ันท์
ไมปรับให้คงไว้ในอัตราเดิม คือ วันละ
บาท (ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตรา
ค่าจ้าง ขันต่า ( บับที่ 8))
หรือ
( ) อื่น ๆ ......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
หมายเหตุ การลงมติเพื่อพิจารณาอัตราค่าจ้างขันต่าจังหวัด ต้องดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการค่าจ้าง
ว่าด้วยองค์ประชุมและวิธีดาเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขันต่าจังหวัด พ.ศ. 2553
2.8 ความคิดเหน หรอข้อเสนอแนะอน
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผู้จดบันทก

......................................................
(....................................................)
ตาแหนง ........................................................................

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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บันทกรับรองมติการประ ุม
เ อ จิ าร าเสนอแนะอัตราคาจ้างขันตาจังหวัด ............... ปี ..........
คณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด ..................................... ขอลงมติในที่ประชุม ครังที่ ......../.............
วันที่ ....................................... ...... เพื่อพิจารณาเสนอแนะอัตราค่าจ้างขันต่าจังหวัด........................................
ปี ........... ดังนี
( ) มติเอก ันท์
( ) มติไมน้อยกวา 2 น 3 ขององค์ประ ุม
ปรับอัตราค่าจ้างขันต่าเพิ่มขึน ........ บาท จากอัตราวันละ ........ บาท เป็นวันละ ......... บาท
จะ ห้มีผล ้บังคับตังแตวันที
...................................................................
หรอ ( )
มติเอก ันท์
( ) มติไมเอก ันท์
ไมปรับ ให้คงไว้ในอัตราเดิม คือ วันละ
บาท (ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง
อัตราค่าจ้าง ขันต่า ( บับที่ ล่าสุด ))
หรอ ( ) อน ......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
อนุกรรมการ ่ายรั บาล
1.
ลงชื่อ ................................................... 2.
ลงชื่อ ...................................................
(.................................................)
(.................................................)
ตาแหน่ง ...............................................
ตาแหน่ง ...............................................
3.
ลงชื่อ ...................................................
4. ลงชื่อ ...................................................
(.................................................)
(.................................................)
ตาแหน่ง ...............................................
ตาแหน่ง ...............................................
5.
ลงชื่อ ...................................................
(.................................................)
ตาแหน่ง ...............................................
อนุกรรมการ ่ายนายจ้าง
1.
ลงชื่อ ................................................... 2.
ลงชื่อ ...................................................
(.................................................)
(.................................................)
ตาแหน่ง ...............................................
ตาแหน่ง ...............................................
3.
ลงชื่อ ...................................................
4. ลงชื่อ ...................................................
(.................................................)
(.................................................)
ตาแหน่ง ...............................................
ตาแหน่ง ...............................................
5.
ลงชื่อ ...................................................
(.................................................)
ตาแหน่ง ...............................................
อนุกรรมการ ่ายลูกจ้าง
1.
ลงชื่อ ................................................... 2.
ลงชื่อ ...................................................
(.................................................)
(.................................................)
ตาแหน่ง ...............................................
ตาแหน่ง ...............................................
3.
ลงชื่อ ...................................................
4. ลงชื่อ ...................................................
(.................................................)
(.................................................)
ตาแหน่ง ...............................................
ตาแหน่ง ...............................................
5.
ลงชื่อ ...................................................
(.................................................)
ตาแหน่ง ...............................................
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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แบบฟอร์มรำยงำนและผลกำรใช้จำ่ ยเงินงบประมำณประจำปี 2562
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด................................
ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
.
เรื่อง

รำยกำร

จำนวนเงิน

หมำยเหตุ

1. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
1.1 ค่าเบี้ยประชุม
พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
- ประธานอนุกรรมการ (1,250 บาท)
ครั้งที่ 1 วันที่ เดือน
พ.ศ. .
- อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ครั้งที่ 2 วันที่ เดือน
พ.ศ. . คณะอนุกรรมการ
คน X 1,000 บาท
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คน X
บาท
1.3 ค่าพาหนะ
คน
1.4 ค่าวัสดุ
รวมเป็นเงิน
2. การสารวจค่าใช้จ่ายที่จาเป็น ของ - จ้างสารวจค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทางาน
แรงงานทั่ ว ไปแรกเข้ า ท างาน ใน ในภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม
จานวน
ชุด X
บาท
2.1 ขออนุมัติโครงการ
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ. .
2.2 ดาเนินการสารวจระหว่าง
วันที่ - เดือน
พ.ศ. .
2.3 บันทึกข้อมูลแล้วเสร็จเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
รวมเป็นเงิน
รวมค่ำใช้จ่ำย ณ เดือน

ทัง้ สิน้

(ลงชื่อ)
(ตำแหน่ง)

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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บำท
ผู้รำยงำน
.

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรสำรวจค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นของแรงงำน
ทั่วไปแรกเข้ำทำงำน ในภำคอุตสำหกรรม ปี 2562
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด......................................................
วันที่.............................................................
จานวนตัวอย่าง
กลุ่มเป้าหมาย
(1)

จานวนตัวอย่าง
ที่สารวจได้

จานวนตัวอย่างที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ที่ได้บันทึกผลลงในโปรแกรม (นามาจากตารางที่ 10)
(2)

จานวนตัวอย่างแบบสารวจที่ถูกต้อง ครบถ้วน ที่ได้บันทึกผลลงใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผล Labor Q1.Net ของแต่ละจังหวัด
ร้อยละของผลกำรสำรวจ =
จานวนตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายของแต่ละจังหวัด

ร้อยละของผลกำรสำรวจ =

X 100

(2)
(1)

X 100

=

คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย .................................................
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................. ............................................................................................
..........................................................................................................................................................
เจ้ำหน้ำที่ผู้รบั ผิดชอบ
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………..…
โทรศัพท์………………………………………………………………...
โทรสาร…………………………………………………………………..
(ส่งแบบแบบรายงานผลฯ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 มาที่ สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
โทรศัพท์ 02 232 1297 โทรสาร 02 643 4456)
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โครงกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ
และแรงงำนพิกำร
1. สรุ ปแนวทางการปฏิบัติงาน (Work Flow)

งบประมา

.ศ. 2562 ได้รับการจัดสรร

กลุม นส . แจ้งกองคลัง เ อจัดสรรงบประมา .ศ. 2562
สรจ. 76 จังหวัด ละ 40,300 บาท

สรจ. ดาเนินงานตามคูมอการปฏิบัติงาน

จัดทาตัวแบบ (Model) การ ห้
ความ วยเหลอแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และแรงงาน ิการ
น นทีจังหวัด บรรจุ นแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) ประจาปี 2562
ของจังหวัด

จัดทาแผนปฏิบัติการ(Action Plan)
ประจาปี 2562 ของจังหวัด โดยผาน
ความเหน อบจากค ะอนุกรรมการ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
จังหวัด สง ห้ สป.รง.

ประสานบูร าการขับเคลอนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปี 2562 ของจังหวัด

ติดตามประเมินผล และมีการรายงานผลการดาเนินงานอยางตอเนอง

กลุม นส . รวบรวมและประมวลผลการดาเนินงาน
ตามแผนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของจังหวัด และรายงานผู้บริหาร
ทราบ

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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2. แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารจัดการให้แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
คุ้มครอง และพัฒนา มีโอกาสในการประกอบอาชีพ มีงานทา มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เป้ำหมำยของงำน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ได้กาหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตามผล
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในแผนงำน
บูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงชีวิต
โครงกำร/ผลผลิต
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
กิจกรรมหลัก
พัฒนาการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
ตัวชี้วัดผลผลิต
โครงการบริหาร
จัดการแรงงานนอก
ระบบ แรงงาน
สูงอายุ และ
แรงงานพิการ

ตัวชี้วัดกิจกรรม
จานวนแรงงานนอกระบบ
แรงงานสู ง อายุ และแรงงาน
พิ ก า ร ไ ด้ ร ั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สนั บสนุ นคุ้ ม ครอง และพั ฒ นา
หรือส่งเสริมให้มีงานทา จานวน
400,000 คน

เป้ำหมำยของกิจกรรม
แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ
และแรงงานพิการ ได้รับการส่งเสริม
สนั บ สนุ น คุ้ ม ครอง และพั ฒ นา มี
โอกาสในการประกอบอาชีพ มีงาน
ท า มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น และมี คุ ณ ภาพ
ชีวิตที่ดี

เป้ำหมำยของ สรจ.
ส า นั ก ง า น แ ร ง ง า น จั ง ห วั ด มี
แผนปฏิ บั ติ ก าร (Action Plan)
ประจาปี 2562 ของจังหวัด ในการ
ส่ ง เสริ ม คุ้ ม ครอง และพั ฒ นา
แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ
และแรงงานพิการ และมี

3. รูปแบบของกำรทำงำน
ดาเนินงานโดยผ่านกลไกการบริหารโดยอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด และกลไกการปฏิบัติ
โดยศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัด และการบูรณาการกับเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
4. ขั้นตอนกำรทำงำน
4.1 จัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปี 2562 ของจังหวัด ในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา
แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบ พ.ศ. 2560-2564 ในลักษณะ One Plan โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบจังหวัด พร้อมทั้งจัดส่งแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
กรอบแนวทางในการดาเนินงาน และจัดส่งแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานทราบ
4.2 จัดทาตัวแบบ (Model) การให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ใน
พื้นที่จังหวัด บรรจุในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปี 2562 ของจังหวัด ในการส่งเสริม คุ้มครอง และ
พัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการอย่างน้อย 1 กลุ่มอาชีพ และให้ดาเนินการตามตัว
แบบ (Model) ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2562
4.3 ประสานบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปี 2562 ของจังหวัด ในการส่งเสริม
คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรและ
เครือข่ายในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง
4.4 ติดตามประเมิ นผล โดยมี การรายงานผลการดาเนินงานอย่า งต่อ เนื่อ ง (ตามแบบ นสพ. 1 -4) ให้
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และมีกรอบระยะเวลาดาเนินงานที่ชัดเจน
4.5 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปี 2562 ของจังหวัด ในการ
ส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ให้คณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดกระทรวงแรงงาน ตามลาดับ
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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5. ตำรำงแผนปฏิบัติงำน
กิจกรรม

5. 1 จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ( Action Plan)
ประจ าปี 2562 ของจั ง หวั ด ในการส่ ง เสริ ม
คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงาน
สู ง อายุ และแรงงานพิการ ภายใต้แผนปฏิบัติ
การด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
พ.ศ. 2560-2564 ในลักษณะ One Plan โดยผ่าน
ความเห็ น ชอบจากคณะอนุ ก รรมการบริ ห าร
จัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด
5.2 จัด ท าตัว แบบ (Model) การให้ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ แรงงานนอกระบบ แรงงานสู ง อายุ
และแรงงานพิ ก าร ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด บรรจุ
ในแผนปฏิ บั ติ ก าร (Action Plan) ประจ าปี
2562 ของจังหวัด ในการส่งเสริม คุ้มครอง และ
พัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ
แรงงานพิการอย่างน้อย 1 กลุ่มอาชีพ
และให้ดาเนินการตามตัวแบบ (Model) ให้
แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2562
5.3 จัด ส่ง แผนปฏิบ ัต ิก าร (Action Plan)
ประจาปี 2562 ของจังหวัดฯ ให้หน่วยงาน/องค์กร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางใน ก า ร
ดาเนินงาน และจัดส่งแผนปฏิบัติการ (Action
Plan) ให้สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานทราบ
5.4 ประสานบู รณาการขั บเคลื่ อนแผนปฏิ บั ติ การ
(Action Plan) ประจาปี 2562 ของจังหวัด ใน
การส่ง เสริม คุ้ มครอง และพัฒนาแรงงานนอก
ระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ร่วมกับ
หน่ ว ยงาน/องค์ ก รและเครื อ ข่ า ยในพื้ น ที่ ที่
เกี่ยวข้อง
5.5 ติดตามประเมินผล โดยมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง (ตามแบบ นสพ. 1-4)
ให้สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และมีกรอบ
ระยะเวลาดาเนินงานที่ชัดเจน
5.6 รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนต่อ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
5.7 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) รอบ 6 เดื อน และรอบ 12
เดือ น ของจัง หวัด ให้ คณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด ผู้ว่าราชการ
จังหวัด และปลัดกระทรวงแรงงาน ตามลาดับ

ปี 2561
ปี 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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6. กำรรำยงำนผล (ตามแบบ นสพ. 1-4)
6.1 จัดส่งแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปี 2562 ของจังหวัด ในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา
แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ พ.ศ. 2560-2564 ในลักษณะ One Plan ให้สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2561
6.2 รายงานผลการด าเนิ นงานประจ าเดื อน พร้ อมรายงานผลการช่ วยเหลื อแรงงานนอกระบบ (ถ้ ามี ) ต่ อ
ปลัดกระทรวงแรงงาน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
6.3 รายงานผลการจัดทาตัวแบบ (Model) การให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุ และ
แรงงานคนพิการ
6.4 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงาน
สูงอายุ และแรงงานคนพิการ ประจารอบ 6 เดือน และ ประจารอบ 12 เดือน
7. พื้นที่ดำเนินกำร
76 จังหวัด
8. หน่วยงำนรับผิดชอบ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
9. เอกสำรแนบ
(1) แบบรายงาน นสพ.1 คือ แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ ประจาเดือน
(2) แบบรายงาน นสพ.2 คือ แบบรายงานตัวแบบ (Model) การให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ
(3) แบบรายงาน นสพ.3 คือ แบบรายงานผลการช่ วยเหลื อแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ
แรงงานคนพิการฯ
(4) แบบรายงาน นสพ.4 คือ แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และ
พัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน (นสพ. 4)

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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3. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ.
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