คู่มือการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานแรงงานจังหวัด
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

กองยุ ทธศาสตร์และแผนงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทําขึ้น โดย
มีวัตถุประสงค เพื่อใหผูปฏิบัติงานและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด มีความ
เขาใจในวัตถุประสงค เปาหมาย รูปแบบ กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในโครงการ/กิจกรรม ที่สํานักงาน
แรงงานจังหวัดจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งสามารถอํานวยประโยชน
สํา หรับ ผู ต รวจราชการกระทรวง ใชป ระกอบการตรวจราชการของสํานักงานแรงงานจังหวัด อัน สงผลใหการ
ดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
และประชาชนตามเปาหมายที่กําหนดไว
คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบดวย
3 หมวด คือ
หมวดที่ 1

อํานาจหนาที่ของสํานักงานแรงงานจังหวัด

หมวดที่ 2

แนวทางการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด

หมวดที่ 3

แบบฟอรม

คูมือการปฏิ บั ติ งานของสํ านักงานแรงงานจังหวัด ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํ าเร็จได
ดวยการสนับสนุนของผูบริหารระดับสูง และความรวมมือของทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ที่ มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วข อ งกั บ สํ า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ในการสนั บ สนุ น ข อ มู ล เพื่ อ จั ด ทํ า คู มื อ ฉบั บ นี้ เป น อย า งดี
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานของสํานักงาน
แรงงานจังหวัดและผูตรวจราชการกระทรวงแรงงานในการตรวจ กํากับ และติดตามผลการดําเนินงานในแตละ
ภารกิจ

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ตุลาคม 2560

สารบัญ
หมวดที่ 1 อํานาจหนาที่ของสํานักงานแรงงานจังหวัด
(1.1) อํานาจหนาที่ของสํานักงานแรงงานจังหวัด
(1.2) โครงสรางแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลักและหนวยงานรับผิดชอบภารกิจ
ที่จัดสรรงบประมาณใหสาํ นักงานแรงงานจังหวัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หมวดที่ 2 แนวทางการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด
แผนงานบูรณาการสรางความปรองดองสมานฉันท
(2.1) โครงการสังคมสรางสุข พลังสรางชาติ
แผนงานบูรณาการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
(2.2) โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
(2.3) โครงการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต่ํากวา 10 คน
(2.4) โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE Number One)
แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
(2.5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
(2.6) โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ดานอาชีพ
แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
แผนงานรองพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
กิจกรรมหลัก ประสานการใหบริการดานแรงงาน
(2.7) การประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน (ชี้เปา)
(2.8) กิจกรรมรวมพลังแหงความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน
(2.9) คาตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
(2.10) โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายแรงงานระดับภูมิภาค
(2.11) การประสานการใหบริการประชาชนดานแรงงานโดยศูนยบริการรวมกระทรวง
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
(2.12) การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการเชิงบูรณาการสงเสริมความรวมมือและติดตาม
ผลการจัดการดานแรงงานในพื้นที่/ชุมชน
(2.13) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ (ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน)
(2.14) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน ในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(2.15) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของ
สํานักงานแรงงานจังหวัด

หนา
1
3
4
7
9
13
16
20
24
29

35
37
40
42
44
48
53
55
57
60

ผลผลิตยุทธศาสตร แผน ขอเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก ศึกษา วิเคราะห วิจัย และการเตือนภัยดานแรงงาน
(2.16) การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
(2.17) โครงการสํารวจขอมูลความตองการและการขาดแคลนแรงงานของ
สถานประกอบการ
กิจกรรมหลัก จัดทําขอเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร แผนดานแรงงานทั้งในและ
ตางประเทศ และติดตามผลการดําเนินงาน
(2.18) โครงการสนับสนุนแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงาน
ระดับจังหวัด
(2.19) การจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคาจางของจังหวัด
(2.20) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
(2.21) การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
หมวดที่ 3 แบบฟอรม

หนา
64
73

76
79
88
93
97

หมวดที่ 1

คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนา 1

คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนา 2

หมวดที่ 1
อํานาจหนาที่ของสํานักงานแรงงานจังหวัด
กฎกระทรวงแบ งส ว นราชการสํานัก งานปลัด กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 กํ าหนดให สํานัก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงานมีราชการบริหารสวนภูมิภาค คือ สํานักงานแรงงานจังหวัด ซึ่งมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

1. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาค รวมทั้งดําเนินการประสานและ
สนับสนุนงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุมจังหวัด
2. ศึ ก ษา วิเคราะห จัด ทํ า และปฏิ บั ติ งานตามแผนยุ ท ธศาสตรก ารพั ฒ นาแรงงาน
รวมทั้งกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
สังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุมจังหวัด
3. ดําเนินการเปนศูนยขอมูลสารสนเทศดานแรงงานและประชาสัมพันธเผยแพรงาน
ดานแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุมจังหวัด
4. ประสานการดําเนินงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครือขายดานแรงงาน เพื่อนํา
บริการดานแรงงานไปสูประชาชนในพื้นที่
5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย

คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนา 3

โครงสรางแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลักและหนวยงานรับผิดชอบภารกิจ
ที่จัดสรรงบประมาณใหสํานักงานแรงงานจังหวัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก งาน/
โครงการ
แผนงานบูรณาการสรางความปรองดองและ
สมานฉันท
โครงการสังคมสรางสุข พลังสรางชาติ
กิจกรรม สงเสริมความรูความเขาใจในสิทธิหนาที่
ตามระบอบประชาธิปไตยและแนวทางพระราชดําริ
แกแรงงานใน/นอกระบบ และประชาชนที่เขา
โครงการ
แผนงานบูรณาการจัดการปญหาแรงงานตางดาว
และการคามนุษย
โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
กิจกรรม จัดทําและขับเคลื่อนมาตรการเชิงนโยบาย
ในการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน
แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และ
บําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
โครงการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
กิจกรรม ดําเนินงานดานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ประกอบดวย 2 โครงการยอย คือ
- โครงการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานประกอบการที่มลี กู จางต่ํากวา 10
คนลงมา

งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย
การทํางาน

หนวยงานรับผิดชอบ
ในสวนกลาง

16,657,800

76 จังหวัด

กลุมงานสนับสนุน
เครือขายและประสาน
ภูมิภาค

11,495,900

1 เรื่อง

กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตร

13,170 คน

กลุมงานสนับสนุน
เครือขายและประสาน
ภูมิภาค

39 จังหวัด

21,742,000

8,515,000

- โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (13,227,000)
3,227,000
(TO BE Number One)

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาและยกระดับผลิตภาพ
แรงงาน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
ดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
กิจกรรมหลัก จางบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต

หมายเหตุ

90,068,000

380 คน

กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตร

- โอนใหกรม
สุขภาพจิต
10,000,000 บาท
- โอนใหสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
76 จังหวัด

กลุมงานสนับสนุน
เครือขายและประสาน
ภูมิภาค

บัณฑิตแรงงาน
380 คน ใหบริการ
ประชาชนในพื้นที่
41,800 คน

คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนา 4

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก งาน/
โครงการ
โครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ
กิจกรรม จางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือ
บรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
แผนงานรองพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
ผลผลิตประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการ
ดานแรงงาน
กิจกรรมหลัก ประสานการใหบริการดานแรงงาน
- การประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่
โดยอาสาสมัครแรงงาน
- กิจกรรมรวมพลังแหงความภักดี โดย อสร.
- คาตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
- โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายอาสาสมัคร
แรงงานระดับภูมิภาค
- การประสานการใหบริการดานแรงงานโดย
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการดานแรงงานเชิง
บูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
- การพัฒนาระบบการบูรณาการ สงเสริมความ
รวมมือและติดตามผลการจัดการดานแรงงานใน
พื้นที่/ชุมชน
- การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
- การบริหารจัดการประชาชนดานแรงงาน โดย
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
- โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบริการรวมกระทรวง
แรงงาน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

- การประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนของสํานักงานแรงงานจังหวัด

งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย
การทํางาน

หนวยงานรับผิดชอบ
ในสวนกลาง

86,745,000

19,920 คน

กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตร

5,349,000

217,650
ราย
76 กิจกรรม
7,255 คน
7,255 คน

กลุมงานสนับสนุน
เครือขายและประสาน
ภูมิภาค

ดําเนินการโดย
ไมใช
งบประมาณ

268,000
ราย

ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

8,230,300

87,060 คน

280,,000
4,104,000
203,800

76 จังหวัด
107,200
ราย
9 จังหวัด

กลุมงานสนับสนุน
เครือขายและประสาน
ภูมิภาค

4,001,800

76 ฉบับ

540,000
52,236,000
14,865,800

ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

กลุมงานวิเคราะหและ
ประเมินผล
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หมายเหตุ

ศบช.ดําเนินการใน
9 จังหวัดในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่มีศูนยบริการ
ประชาชนกระทรวง
แรงงาน
1. จังหวัดตาก
2. จังหวัดสระแกว
3. จังหวัดตราด
4. จังหวัดมุกดาหาร
5. จังหวัดหนองคาย
6. จังหวัดเชียงราย
7. จังหวัดนครพนม
8. ชลบุรี
9. ระยอง

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก งาน/
โครงการ
ผลผลิตยุทธศาสตร แผน ขอเสนอและระบบการ
บริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก ศึกษา วิเคราะห วิจยั และ
การเตือนภัยดานแรงงาน
- การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณ
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
- การสํารวจขอมูลความตองการและการขาดแคลน
แรงงานของสถานประกอบการ
กิจกรรมหลัก จัดทําขอเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร
แผนดานแรงงาน ทั้งในและตางประเทศ และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
- การสนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด
- การจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
คาจางของจังหวัด
- โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรดา นแรงงาน
ระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-2564 ประจําป พ.ศ.
2562
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการสงเสริม คุมครอง
และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ
แรงงานพิการ
- โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุและแรงงานพิการ

งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย
การทํางาน

หนวยงานรับผิดชอบ
ในสวนกลาง

15,239,300

380 เลม/ป

5,362,400

1 เรื่อง

กลุมงานวิชาการ
เศรษฐกิจการแรงงาน
กลุมงานวิจัยและพัฒนา

2,772,000
6,096,4000

76 จังหวัด
และ กทม.
1 เรื่อง

2,000,000

1 เรื่อง

3,964,800

สวนภูมภิ าค
76 จังหวัด

ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน
สํานักงาน
คณะกรรมการคาจาง
กลุมพัฒนายุทธศาสตร

กองแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ
และแรงงานพิการ
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หมายเหตุ

หมวดที่ 2
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หมวดที่ 2
แนวทางการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด
โครงการสังคมสรางสุข พลังสรางชาติ
ในการดํ า เนิ น งานโครงการเป น การดํ าเนิ น งานภายใต ยุท ธศาสตรการจัด สรรงบประมาณ ป 2561
แผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก และตัวชี้วัด ปรากฏตามตารางความเชื่อมโยง ดังนี้
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
ป 2561
แผนงาน
โครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัดกิจกรรม
งบประมาณ (39 จังหวัด)

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
แผนงานบูรณาการสรางความปรองดองและสมานฉันท
โครงการสังคมสรางสุข พลังสรางชาติ
เชิงปริมาณ : จํานวนแรงงานทั้งใน/นอกระบบ และประชาชนที่
เขารวมโครงการ 3,730 คน
เชิงคุณภาพ : รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ
สงเสริม ความรูค วามเข าใจในสิท ธิห น าที่ ต ามระบอบประชาธิป ไตยและ
แนวทางพระราชดําริแกแรงงานใน/นอกระบบ และประชาชน
จํ า นวนแรงงานทั้ ง ใน/นอกระบบ และประชาชนที่ เ ข า ร ว มโครงการ
3,730 คน
16,657,800 บาท

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อสรางความรูความเขาใจในสิทธิหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุ ข และส งเสริ ม กิ จ กรรมสร างความปรองดองสมานฉั น ท โดยผ านกลไกประชารั ฐ ระหว างภาครั ฐ
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่
1.2 เพื่อสงเสริม/พัฒนาแรงงานนอกระบบ ใหมีความรูในการพัฒนาอาชีพและตอยอดอาชีพ สามารถ
พึ่ งพาตนเองได มี งานทํ า มี ร ายได และมี คุณ ภาพชี วิ ตที่ ดี โดยน อมนําหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งเป น
แนวทางในการดําเนินชีวิต
1.3 ส งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให เกิ ด ความรั ก ความสามั คคี ความปรองดองสมานฉั น ท ของคนในชาติ
ความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานภาครัฐและประชาชนในระดับพื้นที่
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2. เปาหมายงาน
ประชาชนวั ย แรงงานที่ เ ป น แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และประชาชนทั่ ว ไปในพื้ น ที่
39 จังหวัด เปาหมาย 3,730 คน
เปาหมายของ
กิจกรรม

ตัวชี้วดั กิจกรรม
เชิงปริมาณ :
จํานวนแรงงานทั้งใน/นอกระบบ
และประชาชนที่เขารวมโครงการ
3,730 คน

3,730 คน
39 จังหวัด

เปาหมายของสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
สํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการ 2 กิจกรรม คือ
1. ดําเนินการสงเสริม/พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแกแรงงานนอกระบบ
2. จัดกิจกรรมสงเสริมและสรางความปรองดอง
ในระดับพื้นที่ รวมกับแรงงานนอกระบบที่ไดรับการสงเสริม/
พัฒนาอาชีพ และประชาชน โดยผานกลไประชารัฐ (อาสาสมัคร
แรงงาน เครือขายดานแรงงาน แกนนําแรงงานนอกระบบ)

3. รูปแบบการทํางาน
โครงการสังคมสรางสุข พลังสรางชาติ เปนการดําเนินงานในพื้นที่ 39 จังหวัด โดยสํานักงานแรงงาน
จังหวัดดําเนินการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 1. เพื่อสงเสริม/พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก แรงงานนอกระบบ 2. ส งเสริ มและสร างความปรองดองในระดั บ พื้ น ที่ ร วมกั บ แรงงานนอกระบบและ
ประชาชนทั่ ว ไป โดยผ า นกลไกประชารั ฐ ทั้ ง นี้ รู ป แบบการดํ า เนิ น งานในการสร า งความปรองดองฯ
ทางสํานักงานแรงงานจังหวัดสามารถดําเนินการไดตามความเหมาะสมของบริบทและพื้นที่ของจังหวัด
4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 สวนกลาง ดําเนินการขออนุมัติโครงการและการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2561 ให
สํานักงานแรงงานจังหวัด 39 จังหวัด เพื่อดําเนินการโครงการ จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
รายการ

สวนภูมภิ าค
(39 จังหวัด)

กิจกรรมที่ 1
สงเสริม/พัฒนาอาชีพ
แกแรงงานนอกระบบ

กิจกรรมที่ 2
สงเสริมและสรางความปรองดอง
ในระดับพื้นที่

เปาหมาย
(คน)

งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย
(คน)

งบประมาณ
(บาท)

3,730

9,963,400

- แรงงานนอกระบบ/ประชาชน
ทั่วไป 3,730 คน
- อาสาสมัครแรงงาน 4,318 คน

6,694,400

รวม
งบประมาณ
(บาท)
16,657,800

4.2 สวนภูมิภาค
4.2.1 สํานักงานแรงงานจังหวัด 39 จังหวัด จําแนกตามภาค ดังนี้
(1) ภาคกลาง ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด
(2) ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดตาก เพชรบูรณ นาน แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย ลําพูน
แพร
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(3) ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนือ ไดแก จังหวัดนครราชสีมา เลย อุบ ลราชธานี หนองคาย
บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร รอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ
ขอนแกน ชัยภูมิ หนองบัวลําภู อุดรธานี สกลนคร
(4) ภาคใต ไดแก จังหวัดตรัง พังงา สตูล กระบี่ สงขลา พัทลุง ปตตานี นราธิวาส ยะลา
4.2.2 สํานักงานแรงงานจังหวัด 39 จังหวัด ดําเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้
 กิจกรรมที่ 1 สงเสริม/พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกแรงงานนอกระบบ
รูปแบบการดําเนินงาน.
(1) อาสาสมัครแรงงาน ดําเนินการหากลุมเปาหมาย โดยทําการสํารวจความ
ตองการฝกอาชีพของแรงงานนอกระบบและประชาชนในพื้นที่ พรอมกับเสนอกิจกรรมหรือโครงการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพตามตามความตองการของกลุมเปาหมาย
(2) ดําเนินการคัดเลือกกลุมเปาหมายและหลักสูตรที่จะดําเนินการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ โดยกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาตามความเหมาะสม
(3) ดําเนินการพัฒนาอาชีพตามความตองการกลุมเปาหมายตามขอ (1) พรอม
สอดแทรกแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิตใหแกกลุมเปาหมาย การให
ความรูดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ใหความรูเรื่องสิทธิของผูประกันตนตามมาตรา 40
พรอมกับเชิญชวนแรงงานนอกระบบเขาสูระบบประกันสังคม เพื่อใหเกิดความมั่นคงในการดําเนินชีวิต
(ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 1)
 กิจกรรมที่ 2 สงเสริมและสรางความปรองดองในพื้นที่ รวมกับแรงงานนอกระบบ และ
ประชาชน โดยผานกลไกประชารัฐ
รูปแบบการดําเนินงาน
(1) จัดกิจกรรมสงเสริมและสรางความปรองดอง ระหวางกลุมที่ไดรับการสงเสริม
อาชีพ อาสาสมัครแรงงาน และประชาชนทั่วไป เพื่อสรางความรัก ความสามัคคี ดวยประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม
ทองถิ่น การบําเพ็ญสาธารณประโยชน เปนตน ตัวอยางรูปแบบกิจกรรม ปรากฏตามเอกสารแนบทาย 1
(2) จั ดเวที ให เกิ ดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู การสร างเครื อข ายด านแรงงาน และ
การหนุนเสริมการสรางทัศนคติที่ดีตอประเทศชาติ/หนวยงานของรัฐ ใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับภารกิจ
และบริบทในพื้นที่จังหวัด โดยสอดแทรกความรูเรื่องสิทธิหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข และสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู/สรางเครือขาย
(ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 3)

คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. สงเสริม/พัฒนาอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แกแรงงานนอกระบบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.60
60 60

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
61 61 61 61 61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

3,730
คน

2. สงเสริมและสรางความ
ปรองดองในพื้นที่ รวมกับ
แรงงานนอกระบบ และ
ประชาชน โดยผานกลไก
ประชารัฐ

39
จังหวัด

6. การรายงานผล
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ ดําเนินการโดย
(1) แบบสอบถามความพึ งพอใจในการดํ าเนิ น กิ จ กรรม สรุป ผลการประเมิ น พรอ มภาพการจั ด
กิจกรรม สงสํานักตรวจและประเมินผล ภายในไตรมาสที่ 3
(2) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมที่ 1 (ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560) และ 2 (ภายใน
30 มิถุนายน 2561) ตามแบบรายงานที่กําหนด โดยใชรูปแบบ System Model ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินโครงการ ทั้งนี้การจัดทํารายงานของแตละกิจกรรมขอใหรายงานผลการดําเนินงานสงสํานักตรวจและ
ประเมินผลภายในไตรมาสที่ 3
หมายเหตุ :

แบบรายงานผล ขอให สํ านั กงานแรงงานจั งหวั ดทั้ ง 39 จั งหวัด รายงานผลการจั ด กิ จ กรรม ส ง สํ านั ก ตรวจและ
ประเมิ น ผล กลุ ม งานสนั บ สนุ น เครือ ข ายและประสานภู มิ ภ าค ภายในระยะเวลาที่ กํ าหนด ทาง email :
workplace-2559@outlook.co.th พรอมจัดสงเปนเอกสารอีกครั้ง
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โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อสรางกลไกในการขับเคลื่อนการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
1.2 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงานใหเปนรูปธรรม
2. เปาหมายของงาน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดที่ใชในการติดตาม
ผลภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในแผนงาน : 4.7 จัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
โครงการ/ผลผลิต : โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
กิจกรรมหลัก : จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน
ตัวชี้วัดผลผลิต
ประเทศไทยมีแนวทาง/
มาตรการเชิงนโยบาย เพื่อ
ใชเปนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการปองกัน
การคามนุษย (จํานวน 1
เรื่อง)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
1) รอยละของการนํา
มาตรการ/กิจกรรมที่ระบุ
ไวในแผนปฏิบตั กิ าร
ปองกันการคามนุษยดาน
แรงงานไปสูการปฏิบตั ิ
(ไมนอยกวารอยละ 85)

เปาหมายของกิจกรรม
เปาหมายของ สรจ.
จํานวนแผนปฏิบตั ิการ 1) จํานวนแผนปฏิบัติการปองกันการคา
ปองกันการคามนุษย มนุษยดานแรงงานของจังหวัด ประจําป
ดานแรงงาน (1 แผน) งปม. 2561 (1 แผน)
2) จํานวนการขับเคลื่อน/ติดตาม/
รายงานผลการขับเคลื่อนแผนฯ
(11 ครั้ง/ฉบับ)
3) จํานวนรายงานสรุปผลการดําเนินการ
ขับเคลื่อนแผนฯ ประจําป งปม. 61
(1 เลม)

3. รูปแบบของการทํางาน
1) สํานักงานแรงงานจังหวัด ขับเคลื่อนการทํางานในลักษณะบูรณาการการทํางานของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของผานกลไกของศูนยปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงานจังหวัด.... ที่จัดตั้งจังหวัดละ 1 แหง
เพื่อปองกันและขจัดปญหาการคามนุษยดานแรงงานในพื้นที่
2) ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การสร า งช อ งทางแลกเปลี่ ย นข อ มู ล /ข า วสาร ร ว มกั บ ภาคี เครื อ ข า ย
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม (NGOs) ในพื้นที่ เพื่อหาขาวการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
การคามนุษยและการบังคับใชแรงงาน
3) จัดใหมีการรวมบูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการ/นายจางกลุมเสี่ยงในพื้นที่ ตามการขาว
ที่ไดรับจากภาคีเครือขายในพื้นที่ รวมทั้งกําหนดแผนการตรวจบูรณาการและดําเนินการตรวจตามแผนรวมกัน
4) รวมบูรณาการตรวจแรงงานตางดาวแยงอาชีพคนไทย ตามคําสั่ง คสช. 101/2557 ตามเปาหมาย
ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดกําหนดรวมกับหนวยงานดานความมั่นคงและฝายปกครองในพื้นที่ เชน ตลาดสด
ตลาดชุมชน ตลาดนัด รานคารายยอยในหางสรรพสินคา ฯลฯ
5) สรางการรับรูใหกับแรงงานหรือสถานประกอบกิจการโดยการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพร
ควบคูไปกับการรณรงคสรางจิตสํานึกและประชาสัมพันธผานชองทางการสื่อสารทองถิ่น รวมทั้งรวมสงเสริมให
สถานประกอบกิจการจัดทําแนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดี (GLP)
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4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 สํานักงานแรงงานจังหวัด จัดประชุม/ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
ป องกั นการค ามนุ ษย ดานแรงงาน จั งหวั ด.... ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบฟอรม 1 ให สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน พ.ศ. 2559 -2563 (ภายในเดือน ต.ค. 60)
4.2 สํ า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด เสนอแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ที่ ร ว มจั ด ทํ า กั บ หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง
ให ผู วาราชการจังหวั ดอนุ มัติ/เห็ น ชอบ และส งแผนปฏิบัติการฯ…. ให กระทรวงแรงงานรับ ทราบ (ภายใน
สัปดาหสุดทายของเดือน ต.ค. 60)
4.3 สํานักงานแรงงานจังหวัด จัดประชุมหรือประสานหน วยงานในพื้น ที่ เพื่ อขับ เคลื่อน/ติดตาม
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด เดือนละ 1 ครั้ง (พ.ย. 60
– ก.ย.61 รวมจํานวน 11 ครั้ง)
4.4 สํานักงานแรงงานจังหวัด รายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ แบบฟอรม 2
ใหกระทรวงแรงงานทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนถัดไป (พ.ย. 60 – ก.ย. 61 รวมจํานวน 11 ฉบับ)
4.5 สํานักงานแรงงานจังหวัด จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกัน
การคามนุ ษยดานแรงงาน จังหวัด.... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบฟอรม 3 ใหกระทรวงแรงงาน
ภายในเดือนกันยายน 2561 (จํานวน 1 เลม)
หมายเหตุ
1) กองยุ ท ธศาสตร แ ละแผนงาน อยู ร ะหว า งประสานศู น ย เ ท คโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร ดําเนินการจัดทําระบบการรายงานประจําเดือน ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อระบบ
พรอมใชงานแลวจะไดป ระสานแจ งสํ านั กงานแรงงานจังหวัดให ดําเนิน การรายงานผ านระบบ
ดังกลาวตอไป
2) รายงานผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน จังหวัด....
(ทุกวันที่ 5 ของเดือน) ขอใหสงไฟลขอมูลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส moltraffic3458@gmail.com
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
ต.ค.
60

กิจกรรม
1) สรจ. จัดประชุม/
ประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อ
จัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการคามนุษยดาน
แรงงาน จังหวัด.......
ประจําป 2561
2) สรจ. เสนอแผนฯ ที่
รวมจัดทํากับหนวยงานที่
เกี่ยวของ ใหผูวาราชการ
จังหวัดอนุมัติ/เห็นชอบ
และสงแผนฯ ให รง.
รับทราบภายในสัปดาห
สุดทายของเดือน ต.ค. 60

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

1 แผน

1 ครั้ง/
แผน

คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

กิจกรรม
3) สรจ. จัดประชุมหรือ
ประสานหนวยงานใน
พื้นที่ เพื่อขับเคลื่อน/
ติดตามการปฏิบัติตาม
แผนฯ ที่ไดรับอนุมตั ิ/
เห็นชอบจากผูวาราชการ
จังหวัด เดือนละ 1 ครั้ง
4) สรจ. รายงานผลการ
ดําเนินการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการฯ ให รง.
ทราบ ทุกวันที่ 5 ของ
เดือนถัดไป
5) สรจ. จัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ปองกันการคามนุษยดาน
แรงงาน จังหวัด.........
ประจําป 61 ให รง.
ภายในเดือน ก.ย.61

ต.ค.
60

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง/
ฉบับ

1 ครั้ง/
ฉบับ

1 ครั้ง/
ฉบับ

1 ครั้ง/
ฉบับ

1 ครั้ง/
ฉบับ

1 ครั้ง/
ฉบับ

1 ครั้ง/
ฉบับ

1 ครั้ง/
ฉบับ

1 ครั้ง/
ฉบับ

1 ครั้ง/
ฉบับ

1 ครั้ง/
ฉบับ

1 ครั้ง/
เลม

6. การรายงานผล
1) สํานักงานแรงงานจังหวัด รายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษย
ดานแรงงานของแตล ะจังหวัด.... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายเดือน) ให กระทรวงแรงงานทราบ
ทุกวันที่ 5 ของเดือน (11 ครั้ง/ฉบับ)
2) สํานักงานแรงงานจังหวัด รายงานสรุปผลการดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษย
ดานแรงงานของแตละจังหวัด.... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายป) ใหกระทรวงแรงงานทราบ ภายใน
เดือนกันยายน 2561 (1 ครั้ง/เลม)
7. พื้นที่ดําเนินการ : สวนภูมิภาค (76 จังหวัด)
8. หนวยงานรับผิดชอบ : กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
ศูนยบัญชาการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน (ศปคร.)
โทรศัพท 0 2232 1075, 1099
โทรสาร 0 2248 1378
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส moltraffic3458@gmail.com
9. เอกสารแนบ :
9.1 แบบฟอรม 1 แผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน จังหวัด.... ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
9.2 แบบฟอร ม 2 แบบรายงานตามแผนปฏิ บั ติการป องกั น การคามนุ ษย ดานแรงงาน จั งหวั ด ....
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
9.3 แบบฟอรม 3 แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัด….
คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนา 15

โครงการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต่ํากวา 10 คน
1. วัตถุประสงค :
1.1) เพื่ อรณรงคส รางจิตสํานึกแกส ถานประกอบการที่มีลูกจางต่ํากวา 10 คนลงมา ตระหนั ก
ในปญหาของยาเสพติด พรอมรวมมือปองกันและแกไขปญหา
1.2) เพื่อสรางเสริมภู มิคุมกันและปองกันยาเสพติ ดในกลุมแรงงานซึ่งอยูในสถานประกอบการ
ที่มีลูกจาง ต่ํากวา 10 คนลงมา
2. เปาหมายงาน
สถานประกอบการที่มีลูกจางต่ํากวา 10 คน ที่ไดรับการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด จํานวน 13,170 คน
ตัวชี้วัดกิจกรรม
เชิงปริมาณ
- สถานประกอบการที่มีลูกจางต่ํา
กวา 10 คน แสดงความจํารงเขารวม
กิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
- จํานวนแรงงานในสถานประกอบการ
มีความรูความเขาใจในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่

เปาหมายของ
กิจกรรม
76 จังหวัด
4,390 แหง

เปาหมายของสํานักงานแรงงานจังหวัด
/แบบรายงาน
รายงานผลการจัดกิจกรรมพรอมรูปถายกิจกรรม
ทั้งรูปเลมและไฟลขอมูล จํานวน 1 ชุด

13,170 คน

3. รูปแบบการทํางาน : กําหนดเกณฑเปาหมายดังนี้
เป าหมายของจั งหวัด = สถานประกอบการ(ที่ มีลูกจางต่ํ ากวา 10 คน) (878 อํ าเภอ) ตามจํานวน
อําเภอของแตละจังหวัด อําเภอละ 5 แห งๆละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 13,170 คน เนื่องจากแตละพื้นที่ มีบริบ ท
สถานประกอบการแตกตางกัน จังหวัดสามารถบริหารจัดการเปาหมายในภาพรวมได โดยสถานประกอบการที่
มีลูกจางต่ํากวา 10 คน ตองแสดงความจํานงเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด จํานวน 4,390 แหง ตามแบบ
รง.03.1
4. แนวทาง/ขั้นตอนการทํางาน
กิจกรรมที่ 1 การใหความรู ปรึกษา แนะนา เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
ที่มีลูกจางต่ํากวา 10 คน
(กลุมเปาหมาย : แรงงานในสปก. ต่ํากวา 10 คน อําเภอละ 15 คน x จานวนอําเภอของแตละจังหวัด)
1) สํานักงานแรงงานจังหวัดอบรม หรือจัดชี้แจงในการประชุมประจําเดือน เวทีสัญจร ฯลฯ เพื่อสราง
ความรูความเขาใจแกอาสาสมัครแรงงาน เกี่ยวกับ โครงการโรงงานสีขาว และมาตรฐานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) โครงการ TO BE NUMBER ONE การดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ อาทิเชน เรื่อง การปองกันแรงงานจากปญหายาเสพติดใน
สถานประกอบการ ระบบการบําบัดรักษา และการชวยเหลือแรงงานที่เปนผูเสพ/ติดยาเสพติด ฯลฯ
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ผลผลิต : อาสาสมัครมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดําเนินการเพื่อการปองกัน แกไขและ
เฝาระวังปญหายาเสพติด
ผลลัพธ : อาสาสมัครแรงงานสามารถเขาไปใหความรู ปรึกษา แนะนําแกนายจาง/ลูกจาง ใน
สถานประกอบการฯ ได
2) อาสาสมัครแรงงานเขาไปใหความรู ปรึกษา แนะนําเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแก
นายจาง/ลูกจางในสถานประกอบการ และดําเนินการสงเสริม เชิญชวนใหมีการแสดงเจตนารมณในการดําเนิน
กิจกรรม เพื่อการปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติด (กรอกแบบแสดงความจํานงเขารวมกิจกรรม
เกี่ยวกับยาเสพติด)
ผลผลิต : อาสาสมัครแรงงานเขาไปสรางการรับรู คําปรึกษา นําาเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ผลลัพธ : เจาของสถานประกอบการ/ลูกจางเกิดการรับรู และแสดงความจํานงเขารวมกิจกรรม
เกี่ยวกับ ยาเสพติด
3) สํานักงานแรงงานจังหวัดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูแสดงความจํานงเขารวมกิจกรรม ดังนี้
3.1 หากผูประกอบการสนใจดําเนินกิจกรรมเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการใหอาสาสมัครแรงงานรวบรวมขอมูลสถานประกอบการที่สนใจใหสํานักงานแรงงานจังหวัดเพื่อให
คําแนะนํา ความรู ที่เกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เชน การปองกันยาเสพติดในกลุม
แรงงาน การสังเกตพฤติกรรม การสงตอพนักงานที่เปนผูเสพยาเสพติดไปสถานพยาบาล เปนตน
3.2 หากสถานประกอบการแสดงเจตจํานงเขารวมโครงการโรงงานสีขาวใหเจาหนาที่สํานักงาน
แรงงาน สงตอขอมูลใหสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเขาไปใหคําปรึกษา แนะนาการดําเนิน
กิจกรรม ตามหลักเกณฑโครงการ
3.3 หากสถานประกอบการสนใจเขารวมโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO
BE NUMBER ONE) ใหเจาหนาที่สํานักงานแรงงานจังหวัดเขาไปใหความรูแนะนํา ในการจัดตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนสงใหสํานักงานตรวจและประเมินผล กลุมงาน
สนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค และรายงานบันทึกขอมูลในระบบขอมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด
(NISPA)
กิจกรรมที่ 2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติด
1) สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู จากการดําเนินงานกิจกรรมที่ 1 สอดแทรก
กิจกรรมเชิงสรางสรรค ระหวางอาสาสมัครแรงงาน เจาของสถานประกอบการ/ลูกจางในสถานประกอบการที่มี
ลูกจางต่ํากวา 10 คน ตลอดจนใหคําปรึกษา ชี้แนะทําความเขาใจในการดําเนินงานใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน เพื่อพัฒนาการทํางานในปตอไป และสรางเครือขายแรงงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการที่มีลูกจางต่ํากวา 10 คน
2) สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดทําสรุปผลการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (สิ่งที่พบจากการดําเนิน
กิจกรรม ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และขอเสนอเพื่อพัฒนาการดําเนินงานในปตอไป) จัดทําทําเนียบ
รายชื่อเครือขาย สถานที่อยู หมายเลขโทรศัพทติดตอ หรือสรางกลุมไลน เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวาง
กัน
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ผลผลิต : การมีสวนรวมของกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองในการ
ดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจางต่ํากวา 10 คน
ผลลัพธ : เกิดเครือขายความรวมมือดานแรงงานในการทํางานดานการปองกัน แกไข และเฝาระวัง
ปญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจางต่ํากวา 10 คน
3) สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดทํารายงานสรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูสงใหสํานักตรวจและ
ประเมินผลกลุมงานสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค
5. แผนการปฏิบัติงาน/งบประมาณจัดสรร (ตามแผนการจัดสรรงบประมาณดานอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด)
การจัดกิจกรรมประชุม รณรงคแจกสื่อ เปนประเภท “งบรายจายอื่น”โดยมีกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินการสําหรับปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในหวงไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2560 –
กรกฎาคม 2561)
งบประมาณจัดสรรสําหรับ 76 จังหวัด จํานวนรวมทั้งสิ้น 8,515,000 บาท
6. การรายงานผล
แบบรายงาน
รายละเอียดการรายงาน
ผูรับผิดชอบ
รายงานผลการดําเนินงานผานระบบ NISPA ของ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 สํานักงานแรงงานจังหวัด
สํานักงาน ปปส.
หมายเหตุ : สงรายงานใหกับกลุมงานสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค
E-mail : volunteer_mol@hotmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9177
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แบบ รง.๐๓.๑

แบบแสดงความจำนงเขารวมกิจกรรมเกีย่ วกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัด..............
๑. ชือสถานประกอบกิจการ………………………………………………………………………………………………
ท ี่ต ั้ง .....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
โทรศัพท/โทรสาร..................................................E-mail..................................................................
ประกอบกิจการ................................................................................................................................
จ ํา น ว น ล ูก จ า ง........................................ค น ชาย............................คน หญิง..................................คน
ขอแสดงความจานงเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
ด ํา เน ิน ก าร ป อ งก ัน แ ล ะ แ ก ไ ข ป ญ ห าย าเส พ ต ิด ใน ส ถ าน ป ร ะ ก อ บ ก าร ข อ งต น อาทิเชน
ติดสื่อ ประชาสัมพันธความรูการปองกันยาเสพติด ติดปายประกาศสถานประกอบการเขารวมกิจกรรม
ตานภัยยาเสพติด การใหค ว าม รู/ ค ํา แ น ะ น ํา เก ี่ย ว ก ับ โท ษ พ ิษ ภ ัย ข อ งย าเส พ ต ิด แ ล ะ ก ารบ ํา บ ัด รัก ษ าก ับ ล ูก จ า ง/
พ น ัก งาน ใน ส ถ าน ป ระ ก อ บ ก าร ฯลฯ
สมัครเขารวมโครงการโรงงานสีขาว
มีกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
อื่น ๆ อาทิเชน การเขารวมกิจกรรมเดินรณรงคปองกันยาเสพติดรวมกับหนวยงานภาครัฐ
................................................................................................................... ........................
๒. ผูระสานงาน
ชื่อ-นามสุกล .................................................................................................................
ตําแหนง
อาสาสมัครแรงงาน ตําบล............................................................................
บัณฑิตแรงงาน
เค รือ ข า ย อ าส าส ม ัค ร แ ร งงาน ช ุม ช น ตําบล.................................................
อื่น ๆ ระ บ ุ......................................................................
โท ร ศ ัพ ท / โท ร ส าร ......................................................................
E-mail……………………………………………………………
ล งช ื่อ ..................................................................
(
)
เจ า ข อ งส ถ าน ป ร ะ ก อ บ ก าร /ผ ูแ จ ง ค ว าม จ ํา น ง
ว ัน /เด ือ น /ป ........................................................
คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE Number One)

1. วัตถุประสงค
1) เพื่อรณรงคสงเสริมใหมีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
2) เพื่อรณรงคสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
3) เพื่อพัฒนาหรือสรางความตระหนักรูใหกับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ
4) เพื่อขยายเครือขายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนใกลเคียง
2. เปาหมายของงาน
มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ และขยายเครือขายไปยังรอบ ๆ สถานประกอบการและชุมชนในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงาน
จังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดที่ใชในการติดตามผลภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
การกําหนดเปาหมาย ป 2561 มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ใหม จํานวน 171 แหง และ
ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ใหม จํานวน 101 แหง
เงื่อนไขบังคับ งบรายจายอื่นไมสามารถเปลี่ยนแปลงงบไปใชในงานอื่นได

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
- จํานวนประชาชนวัย
แรงงานที่ขอรับบริการดาน
แรงงาน
เชิงคุณภาพ
- รอยละของประชาชนวัย
แรงงานที่ไดรับการคัดกรอง
ตามเกณฑที่กําหนด

ตัวชี้วัดกิจกรรม
เชิงปริมาณ
- จํานวนชมรม TO BE
NUMBER ONE /ศูนยเพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE
เพิ่มขึ้นอยางนอย 1 แหง
เชิงคุณภาพ
- จํานวนชมรม TO BE
NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการเดิมที่ยังคงอยู
อยางนอยรอยละ 70
- จํานวนครั้งของการายงาน
ผลการดําเนินงานรายไตร
มาส

เปาหมายของกิจกรรม
1. รณรงค สงเสริม การจัดตั้ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE
และศูนยเพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE ใหมในสถาน
ประกอบการทั่วประเทศ
2. รณรงค สงเสริมความ
เขมแข็งของชมรม TO BE
NUMBER ONE และศูนย
เพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE ในสถานประกอบการ
ทั่วประเทศอยางตอเนื่องตาม
จํานวนสะสมที่มีอยูเดิมจนถึง
สิ้นสุดปงบประมาณ 2559
3. สรางความตระหนักรู รวมทั้ง
กิจกรรมอื่นใดที่ เกี่ ยวของใน
การปองกันและแกไขปญ หา
ยาเสพติ ด ในชมรมTO BE
NUMBER ONE แ ล ะ ศู น ย
เพื่ อน ใจ TO BE NUMBER
ONE ในสถานประกอบการ
ทั่วประเทศ
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เปาหมายของ สรจ.
1. รณรงค สงเสริม การจัดตั้ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE
และศูนยเพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE ใหมในสถาน
ประกอบการ
2. รณรงค สงเสริมความ
เขมแข็งของชมรม TO BE
NUMBER ONE และศูนย
เพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE ในสถานประกอบการ
อยางตอเนื่องตามจํานวน
สะสมที่มีอยูเดิมจนถึงสิ้นสุด
ปงบประมาณ 2559
3. สร างความตระห นั กรู
รวม ทั้ งกิ จ ก ร ร ม อื่ น ใด ที่
เกี่ยวของในการป องกันและ
แก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ใน
ชม รม TO BE NUMBER ONE
และศู น ย เพื่ อน ใจ TO BE
NUMBER ONE ใ น ส ถ า น
ประกอบการ
4. รายงานผลการดําเนินงาน
และการใชจายงบประมาณ
รายไตรมาส
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3. รูปแบบของการทํางาน
สํานักงานแรงงานทุกจังหวัดมีการรณรงคสงเสริมใหมีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และ
ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น และพัฒนาหรือสรางความตระหนักรูใหกับ
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมศักยภาพเพื่อใหชมรม
TO BE NUMBER ONE เขาประกวดระดับภาค และระดับประเทศ
4. ขั้นตอนการทํางาน
1) ดําเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
โดยการรณรงค สงเสริมใหมีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
2) รายงานผลการดําเนินการและการใชจายงบประมาณรายไตรมาส ภายในทุกวันที่ 5 ของเดือน
มกราคม 2561 เดือนเมษายน 2561 เดือนกรกฎาคม 2561 และเดือนตุลาคม 2561
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

1. รณรงค สงเสริมใหมีการจัดตั้ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE และ
ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE ใหมในสถานประกอบการ
2. รณรงค สงเสริมความ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

เขมแข็งของชมรม TO BE
NUMBER ONE และศูนยเพื่อน
ใจ TO BE NUMBER ONE ใน
สถานประกอบการทั่วประเทศ
อยางตอเนื่องตามจํานวนสะสม
ที่มีอยูเดิมจนถึงสิ้นสุด
ปงบประมาณ 2559
3. สรางความตระหนักรู รวมทั้ง
กิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในชมรมTO BE NUMBER ONE
และศูนยเพื่อนใจTOBENUMBERONE
ในสถานประกอบการทั่วประเทศ
4. การรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ รายไตร
มาส
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6. การรายงานผล
รายงานผลการดําเนินการและการใชจายงบประมาณรายไตรมาส โดยใหรายงานในวันที่ 5 ของเดือน
มกราคม 2561 เดือนเมษายน 2561 เดือนกรกฎาคม 2561 และวันที่ 15 ตุลาคม 2561 และขอใหดําเนินการ
เบิกจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากโครงการฯ ดังกลาว ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
7. พื้นที่การดําเนินการ
76 จังหวัดทั่วประเทศ
8. หนวยงานรับผิดชอบ
กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
9. เอกสารแนบ เชน แบบฟอรมการรายงาน
9.1 หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE ประจําปงบประมาณ 2561
9.2 แบบรายงานการดําเนินการตามโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE ประจําปงบประมาณ 2561
9.3 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจําไตรมาส
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หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ประจําปงบประมาณ 2561
------------------------หลักเกณฑการจัดสรร
1. รณรงค สงเสริม การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ใหม
ในสถานประกอบการทั่วประเทศ
2. รณรงค สงเสริมความเขมแข็งของชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE ในสถานประกอบการทั่วประเทศอยางตอเนื่องตามจํานวนสะสมที่มีอยูเดิมจนถึงสิ้นสุด
ปงบประมาณ 2559
3. สรางความตระหนักรู รวมทั้งกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในชมรมTO BE NUMBER ONE และศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการทั่วประเทศ
การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2561
การจัดสรรงบประมาณในปนี้มุงรณรงค สงเสริมชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพื่อนใจ TO
BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการทั้งจํานวนที่มีอยูเดิมจนถึงสิ้นสุดปงบประมาณ 2560 และเปาหมายที่
จังหวัดไดกําหนดไวในปงบประมาณ 2561 โดยมีสัดสวนการจัดงบประมาณตามจํานวนชมรม/ศูนยเพื่อนใจฯ
ดังกลาว ดังนี้
จํานวนชมรม/ศูนยเพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการ (แหง)
1 – 3 แหง
4 – 6 แหง
7 – 9 แหง
10 – 12 แหง
13 – 15 แหง
15 แหงขึ้นไป

จํานวน
(จังหวัด)

จัดสรร
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

60
9
3
4

39,000
41,000
43,000
45,000
47,000
49,000

2,340,000
369,000
135,000
196,000

การติดตามและประเมินผล
ในปงบประมาณ 2561 กองยุทธศาสตรและแผนงานไดรวบรวมขอมูลจากสํานักงานแรงงานจังหวัด
กําหนดเปาหมายการดําเนินงานโครงการฯ เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสอดคลองกับบริบทใน
พื้นที่เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติกับพื้นที่จึงกําหนดใหมีการรายงานการดําเนินงานตามโครงการฯ ตาม
แบบรายงานผลการดําเนินงานฯ ภายในทุกวันที่ 5 ของเดือนมกราคม 2561 เดือนเมษายน 2561 เดือน
กรกฎาคม 2561 สําหรับไตรมาสที่ 4 ขอใหรายงานภายในวันที่ 15 กันยายน 2561
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่ อ ให บั ณ ฑิ ต แรงงานเป น สื่ อ กลางในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายของรั ฐ บาล และภารกิ จ ของ
กระทรวงแรงงานไปสูประชาชนในพื้นที่
1.2 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ และ/หรือรายไดเพิ่มขึ้น
1.3 เพื่ อให ศูน ยแรงงานประจําอํ าเภอเปน ศูน ย กลางขอมูล ดานแรงงาน สามารถนํ าขอมู ลไปใชใน
การกําหนดนโยบาย ปองกันและแกไขปญหาที่สอดคลองกับสถานการณดานแรงงานในพื้นที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. เปาหมายของงาน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดที่ใชใน
การติดตามผลภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในแผนงานยุทธศาสตรพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
เปาหมายการใหบริการกระทรวง : รอยละ 40 ของจํานวนกลุมเปาหมายที่จัดสงไดรับ
การบรรจุงาน และ/หรือไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมาย
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :
เชิงปริมาณ : จํานวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการดานแรงงาน จํานวน 41,800 คน
(บัณฑิตแรงงาน 1 คน:ประชาชน 110 คน)
เชิงคุณภาพ : รอยละ 40 ของจํานวนกลุมเปาหมายที่จัดสงไดรับการบรรจุงาน และ/หรือ
ผานการพัฒนาทักษะฝมือ และ/หรือไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมาย
ตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน : จํานวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตที่ไดรับบริการดานแรงงานจากบัณฑิต
แรงงาน 41,800 คน
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
กิจกรรมหลัก : จางบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ :
จํานวนบัณฑิตแรงงาน 380 คน
เชิงคุณภาพ :
จํานวนประชาชนวัยแรงงานใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่
ไดรับบริการดานแรงงานจาก
บัณฑิตแรงงาน 41,800 คน

ตัวชี้วัดกิจกรรม
จางบัณฑิตแรงงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการดานแรงงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต

เปาหมายของกิจกรรม
จํานวนบัณฑิตแรงงาน
380 คน
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เปาหมายของ สรจ.
1.จํานวนบัณฑิตแรงงาน
จังหวัดปตตานี 135 คน
2. จํานวนบัณฑิตแรงงาน
จังหวัดยะลา 76 คน
3. จํานวนบัณฑิตแรงงาน
จังหวัดนราธิวาส 111 คน
4. จํานวนบัณฑิตแรงงาน
จังหวัดสงขลา 58 คน
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3. รูปแบบของการทํางาน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต มีการดําเนินงาน
โดยจางผู ท่ี สําเร็จการศึกษาระดั บ ปริญญาตรี ที่วางงานไม จํากัดสาขา และเปนผูที่มีภูมิลําเนาในพื้น ที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ไดแก
อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย จํานวน 380 คน ปฏิ บัติงานเปนบัณฑิตแรงงานประจําศูน ย
แรงงานประจําอําเภอ บัณฑิตแรงงานประจําตําบล และบัณฑิตแรงงานประจําสํานักงาน เพื่อทําหนาที่
เสมือนผูแทนกระทรวงแรงงานในการนําภารกิจและบริการของกระทรวงแรงงานไปสูประชาชนในพื้นที่/
ชุ ม ชน ด ว ยความมุ ง หวั งที่ จ ะสร า งงานให กั บ บั ณ ฑิ ต ที่ ว า งงาน สามารถตรึ ง คนในพื้ น ที่ ลดป ญ หา
การเคลื่อนยายแรงงาน ปลูกฝงสํานึกรักบานเกิด มีสวนรวมแกปญหาของทองถิ่นตนเอง ทําใหประชาชน
ในพื้นที่สามารถเขาถึงบริการดานแรงงานไดโดยสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งเปนการลดภาระคาใชจายในการ
เดินทางมาติดตอราชการ รวมถึงการสนับสนุนภารกิจดานความมั่นคง เพื่อเสริมสรางสันติสุขในจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยมีศูน ยแรงงานประจําอําเภอเป นศูนยกลางในการประสานบริการดานแรงงานแก
ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเปนศูนยกลางขอมูลดานแรงงานในระดับอําเภอเพื่อใหประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารดานแรงงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ตลอดจนเปนแหลงรวบรวมขอมูลสถานการณดานแรงงาน
ในระดับพื้นที่
4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 ส วนกลางดําเนิ นการขออนุ มัติโครงการและการจัดสรรเงิน งบประมาณประจําป พ.ศ.
2561 เพื่อใหจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
รายการ
1) สวนภูมิภาค
1.1) จังหวัดปตตานี
1.2) จังหวัดยะลา
1.3) จังหวัดนราธิวาส
1.4) จังหวัดสงขลา
2) สวนกลาง
รวมทั้งสิ้น

บัณฑิต
แรงงาน

ศูนยแรงงาน
ประจําอําเภอ

135 คน
76 คน
111 คน
58 คน
-

12 ศูนย
8 ศูนย
13 ศูนย
4 ศูนย

380 คน

37 ศูนย

งบคาตอบแทน
บัณฑิตแรงงาน
(บาท)
71,820,000
25,515,000
14,364,000
20,979,000
10,962,000
71,820,000

คาใชจายใน
รวมงบประมาณ
การดําเนินงาน
(บาท)
อื่น (บาท)
13,043,100
84,863,100
4,241,640
29,756,640
2,889,840
17,253,840
4,476,500
25,455,500
1,435,120
12,397,120
5,204,900
5,204,900
18,248,000

90,068,000

4.2 ส ว นภู มิภ าค ประกอบดว ยสํานั กงานแรงงาน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต คื อ จั งหวัด
ปตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ดําเนินการ ดังนี้
1) จัดทําสัญญาจางผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่วางงานในพื้นที่ มาทําหนาที่เปน
บั ณ ฑิ ตแรงงานในเขตพื้ น ที่ เป า หมายและประจําสํานัก งานแรงงานจังหวัด ทํ าสัญ ญาจางเปน ลูก จาง
ชั่วคราวของโครงการฯ จํานวน 380 คน ระยะเวลาตั้งแตเดือน 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
(12 เดือน) อัตราคาจางเดือนละ 15,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
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• จัดทําทะเบียนบัณฑิตแรงงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
• ประเมิน ผลการปฏิ บัติงานบัณฑิตแรงงานที่ไดรับ การจางปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑและแบบประเมินผลซึ่งไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงแรงงาน
แลว (หนังสือกระทรวงแรงงาน ที่ รง 0203.3/ว 1678 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานบุคคลและเหมาะสมกับสถานการณในพื้นที่ ดังนี้
1) การประเมิน ผลการปฏิบั ติงานให ดําเนิ น การประเมิ น เป น ประจํ าทุ ก 3 เดื อน
(ทุกไตรมาส)
2) แจงผลการประเมิ นผลการปฏิบัติงานของบัณ ฑิตแรงงานรอบ 12 เดือน และ
การตอสัญญาจางใหกระทรวงแรงงานทราบภายในวันที่ 30 ตุลาคม ของปงบประมาณถัดไป
กรณี มี การเปลี่ ย นแปลงสัญ ญาจางนอกเหนื อ จากกรอบอั ตรากํ าลังของบั ณ ฑิ ต
แรงงานที่ กํ าหนดไว ในแต ล ะจั งหวั ด เช น บั ณ ฑิ ต แรงงานตาย ลาออก ประพฤติ ผิ ด วิ นั ย ร า ยแรง ไม ผ า น
การประเมินฯลฯ ขอใหรายงานกระทรวงแรงงานทราบภายใน 15 วันทําการ
• ใหสํานักงานแรงงานจังหวัดพิจารณามอบหมายงานและกํากับการปฏิบัติหนาที่
ของบัณฑิตแรงงานภายใตนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จังหวัดชายแดนภาคใต แผนปฏิบัติการการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนแมบท
ดานแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564 เปาหมายการใหบริการกระทรวงและเปาหมายการใหบริการหนวยงาน โดย
ถือปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณและผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบดวยแลว
4.3 ใหสวนกลางและสวนภูมิภาคดําเนินการบริหารจัดการโครงการใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุน
โครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” แผนปฏิบัติการการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560–2562 ยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป งบประมาณ
พ.ศ. 2561 แผนแมบทดานแรงงาน พ.ศ. 2560–2564 เปาหมายการใหบริการกระทรวงแรงงานและเปาหมาย
การให บ ริ การหน ว ยงาน โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช จ ายงบประมาณประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งบประมาณ และผู บ ริ ห ารพิ จ ารณา
ใหความเห็นชอบดวยแลว
4.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย
กิ จ กรรมในการดํ า เนิ น งาน 4 กิ จ กรรม ได แก กิจ กรรมประสานการให บ ริก ารดานแรงงานในพื้น ที่ /ชุมชน
โดยบัณฑิตแรงงาน กิจกรรมดําเนินงานศูนยแรงงานประจําอําเภอ กิจกรรมพัฒ นาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
และกิจกรรมบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน โดยมีการทํางานในแตละกิจกรรมดังนี้
4.4.1 กิ จ กรรมประสานการให บ ริก ารด านแรงงาน โดยบั ณ ฑิ ต แรงงานประสานการ
ใหบริการดานแรงงาน เชน การสงเสริมการมีงานทํา การพัฒนาทักษะอาชีพ การดําเนินงานประกันสังคม ฯลฯ
จัดกิจกรรมศูนยแรงงานอําเภอเคลื่อนที่ใหบริการดวยรอยยิ้ม จัดกิจกรรมหนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ ใหแก
ประชาชนในพื้ น ที่ กิ จ กรรมเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง และสุ ข ภาวะในการทํ า งานแก แ รงงานนอกระบบ
(รวมแรงงานคนพิ การและแรงงานผูสู งอายุ ) ในพื้ น ที่ จังหวัดชายแดนภาคใต จัด กิจ กรรมสํานึ กรักบ านเกิ ด
รวมใจพัฒนาชุมชน
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4.4.2 กิจกรรมดําเนินงานศูนยแรงงานประจําอําเภอ เปนการดําเนินงานโดยสวนภูมิภาค
โดยมอบหมายใหบัณฑิตแรงงานสํารวจขอมูลดานแรงงาน บันทึก ประมวลผลขอมูลดานแรงงาน จัดทํารายงาน
ผลการสํารวจและนํ าเสนอข อมู ล ดานแรงงานตอที่ ป ระชุมระดับ อําเภอ สรุป สงข อมู ล ให สํ านั กงานแรงงาน
จังหวัด ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานแรงงาน รวมทั้งเสนอแผนงาน/โครงการ/คําของบประมาณ
4.4.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน ดําเนินการดานการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต
แรงงานใหเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจและความจําเปนในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งนี้ตามแผนปฏิบัติการฯ
ไดกําหนดแผนการสั มมนาเชิ งปฏิ บั ติการบัณ ฑิตแรงงานไวจํานวน 1 ครั้ง โดยสวนกลาง ทั้งนี้สวนภูมิภ าค
สามารถบริหารจัดการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานไดตามความเหมาะสม
4.4.4 กิจกรรมบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน ประกอบดวยการดําเนินงานทั้งสวนกลาง
และส ว นภู มิ ภ าค โดยจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงกรอบแนวทางการดํ า เนิ น งาน ประชุ ม มอบหมายงาน/ติ ด ตามผล
การปฏิ บั ติ ง านบั ณ ฑิ ต แรงงาน ติ ด ตามและรายงานผลการดํ า เนิ น โครงการ นิ เทศงาน และประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงาน
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค.
60 60 60 61 61 61 61 61

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

มิ.ย.
61

ก.ค. ส.ค.
61 61

41,800 คน

2
ครั้ง
146 ครั้ง

6. การรายงานผล
6.1 ขอใหรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใชจายเงินเปนรายเดือน ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน
6.2 ขอใหรายงานตามแบบรายงานที่กําหนด ดังนี้
1) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ ริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต) (แบบ บรง.1)
2) แบบรายงานผลการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ บรง.1(เงิน))
3) แบบรายงานโครงการศูนยแรงงานอําเภอเคลื่อนที่ใหบริการดวยรอยยิ้มสูชุมชน
(แบบ บรง.1-1)
4) แบบรายงานโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ (แบบ บรง.1-2)
5) แบบรายงานกิจกรรมสํานึกรักบานเกิดรวมใจกันพัฒนาชุมชน (แบบ บรง.1-3)
6) แบบรายงานโครงการเสริมสรางความเขมแข็งและสุขภาวะในการทํางานแกแรงงาน
นอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานผูสูงอายุ) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (แบบ บรง.1-4)
7) แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ บรง.2)
คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ก.ย.
61
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8) แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ บรง.3)
9) แบบรายงานความประทับใจในการทํางาน (SMS : Success small Story)
(แบบ บรง.4)
10) แบบรายงานการติดตามผลการใหบริการดานแรงงานแกประชาชน (รายบุคคล)
(แบบ บรง.4-1) ใหเก็บไวที่สํานักงาน
6.3 ขอใหรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการดานแรงงานจากการ
ประสานการใหบริการของบัณฑิตแรงงาน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 (แบบ บรง.5)
หมายเหตุ แบบรายงาน บรง.1-1 , บรง.1-2 , บรง.1-3 , บรง.1-4 ขอใหรายงานตามแบบฟอรม
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส สามารถเข า ถึ ง ได จ าก www.mol.go.th/รวมลิ ง ค ร ะบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน/
แบบรายงานบัณฑิตแรงงานออนไลน
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ :
สํานักตรวจและประเมินผล
โทร : 02-232-1477, 02-232-1321 โทรสาร 02-232-1169, 02-247-9177

คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
1. วัตถุประสงค
โดยมี วัตถุ ประสงค เพื่ อช วยเหลื อกํ าลั งแรงงานผู เดื อดรอนด านอาชี พ ให มีโอกาสในการเพิ่ มพู น
ศักยภาพในทั กษะใหม (ReSkill) นอกเหนือจากทักษะเดิมที่มี เพื่ อให แรงงานตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาตนเอง เพื่ อพึ่งพาตนเอง และสามารถชวยเหลือกันในชุมชนท องถิ่นได รวมทั้งการสงเสริมการมีสวนรวม
ในรูปแบบประชารัฐ มีเปาหมายเพื่อให กําลังแรงงานไดรับ การเสริมสรางศักยภาพ จํานวน 19,920 คน และ
แรงงานมีรายไดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยคนละ 3,000 บาท ตอป
2. เปาหมายของงาน
โครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ
กิจกรรมหลัก : จางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
ตัวชี้วัดผลผลิต

เชิงปริมาณ
- จํานวนกําลังแรงงานไดรับ
การเส ริ ม ส ร า งศั ก ย ภ าพ
จํานวน 19,920 คน
เชิงคุณภาพ
- แรงงานมี ร ายได เ พิ่ ม ขึ้ น
เฉลี่ ย คน ละ 3,000 บ าท
ตอป

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับพื้นที่
- จํ า นวนกลุ ม อาชี พ จั ด ตั้ ง
ใหมโดยอยางนอย 1 กลุม
- จํานวนการฝกอาชีพสําหรับ
ผูสูงอายุอยางนอย 1 รุน
- จํ า นวนการฝ ก อาชี พ ช า ง
ชุมชนอยางนอย 1 รุน
- โครงการที่สามารถดําเนินการ
สําเสร็จตามเปาหมาย
ไมต่ํากวา รอยละ 90

เปาหมายของกิจกรรม

ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ที่
ได รั บ ความเดื อ ดร อ น ด า น
อาชี พ ให มี ง านทํ า เป น การ
ชั่ ว ค ราวห รื อ ได รั บ ก ารฝ ก
อาชีพไมนอยกวา 19,920 คน
โดยแบงเปน
- จ า งงานเร ง ด ว น จํ า นวน
5,552 คน
- พั ฒ นาทั ก ษะฝ มื อ จํ านวน
14,368 คน

คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปาหมายของ สรจ.

- สํ า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด
ดํ า เนิ น งานโครงการแก ไ ข
ป ญ หาความเดื อ ดร อ นด า น
อาชีพ จํานวน 2 กิจกรรม คือ
จางงานเรงดวนรอยละ 20
แ ล ะ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ฝ มื อ
รอยละ 80
- สํ า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด
สํ า ร ว จ แ ล ะ จั ด ทํ า แ ผ น /
โครงการ ความต อ งการของ
ประชาชนในพื้นที่
- สํานักงานแรงงานจังหวัดนํา
ตัวอยางหลักสูตร (Shopping
List) สํารวจความตองการฝก
อาชี พและประสานหนวยฝ ก
ดําเนินการฝกอบรม
- สํ า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด
จั ด ส ง แผนปฏิ บั ติ ก ารขอรั บ
การจัดสรรงบประมาณ
- สํ า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด
รายงานผลการดําเนินงานโดย
ตั ด ยอดข อ มู ล ทุ ก วั น ที่ 23
ของเดื อ น และจั ด ส ง ให ก อง
ยุ ท ธศาสตร แ ละแผน งาน
ทุกวันที่ 30 ของเดือน
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ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เปาหมายของกิจกรรม

คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปาหมายของ สรจ.

- สํ า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด
บั น ทึ ก ข อ มู ล แ ล ะ จั ด ทํ า
ทะเบี ยนฐานขอมู ลผู เขารวม
โครงการ
- สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
- เงิ น งบ ป ระ ม าณ ที่ ได รั บ
จัดสรรงวดที่ 1 ระหวางเดือน
(ต.ค. 60–มี.ค. 61)
- ห า ก ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
แผนงาน/โครงการแล ว เสร็ จ
แ ล ะยั งมี เงิ น ค งเห ลื อ ให มี
หนั งสื อ แจ งและจั ด ส งเงิ น คื น
กลับสวนกลางภายใน วันที่ 5
เมษายน 2561
- เงิ น งบ ป ระ ม าณ ที่ ได รั บ
จัดสรรงวดที่ 2 ระหวางเดือน
(เม.ย.–ก.ย. 61)
- ห า ก ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
แผนงาน/โครงการแล ว เสร็ จ
แ ล ะยั งมี เงิ น ค งเห ลื อ ให มี
หนั งสื อ แจ งและจั ด ส งเงิ น คื น
กลับสวนกลางภายใน วันที่ 30
มิถุนายน 2561 เพื่อสวนกลาง
จ ะ ได ดํ า เนิ น ก า ร จั ด ส ร ร
ให จั งหวั ด ที่ มี ค วามจํ าเป น ต อ
ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ก ลุ ม
เปาหมายที่ขอรับการสนับสนุน
งบ ป ระ ม าณ เพิ่ ม เติ ม โด ย
ส ว น ก ล า ง (ค ณ ะ ทํ า งา น
กํ า หนดแนวทางการจั ด สรร
งบประมาณและติ ด ตามผล
โครงการแก ไ ขป ญ หาความ
เดือดรอนดานอาชีพ)
- สรุปรายงานผลการดํ าเนิ นงาน
ให สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
แรงงานทราบ (รูปเลม) ภายใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2561

หนา 30

3. รูปแบบของการทํางาน
3.1 ใหจังหวัดจัดทําโครงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวนกิจกรรมจางงานเรงดวนฯ
ประมาณรอยละ 20 และกิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือประมาณรอยละ 80
3.2 กิจกรรมจางงานสามารถดําเนินการไดเฉพาะที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน เชน ขุด ลอกคู คลอง
บึ ง แหล งน้ํ า ก อสร างฝายชะลอน้ํ า ซ อมแซมฝาย สรางแนวกัน ไฟปา และซอ มแซมสิ่งสาธารณประโยชน
(ไมสนับสนุนกิจกรรมที่ไมยั่งยืน เชน การปรับปรุงภูมิทัศน)
3.3 กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะฝ มือ ให จังหวัดจั ดทํ าโครงการและเสนอขอรับ การจั ดสรรงบประมาณ
ไดตามความตองการของพื้นที่โดยในจํานวนโครงการที่เสนอขอทั้งหมดตองมีโครงการเปนลักษณะ ดังนี้
1).โครงการที่เปนการฝกอาชีพ เพื่อสรางงานสรางอาชีพสรางรายไดท่ีเปนนวัตกรรม เชน การฝก
ชางชุมชนในสาขาชางตาง ๆ ที่เปนความตองการของพื้นที่อยางนอยจังหวัดละ 1 โครงการ
2) โครงการฝกอาชีพผูสูงอายุเฉลิมพระเกียรติ (สาขาอาชีพ...) อยางนอยจังหวัดละ 1 โครงการ
4. แนวทางการดําเนินโครงการ ดังนี้
4.1 กิจกรรมพั ฒ นาทั กษะฝมือใหจังหวัดจัดทํ าโครงการและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ไดตามความตองการของพื้นที่ซึ่งเกณฑการพิจารณา และกลุมเปาหมายการฝกตองชัดเจน ไมซ้ําซอน สัดสวน
กลุ ม เป า หมาย/ประเภทกิ จ กรรม/Outcome ให ชั ด เจนโดยในจํ า นวนโครงการที่ เ สนอขอทั้ ง หมดต อ งมี
อยางนอยจังหวัดละ 1 โครงการที่เปนการฝกอาชีพและมีการรวมกลุมอาชีพอยางนอย 1 จังหวัด/1 กลุมอาชีพ
เพื่อยกระดับทักษะฝมือทักษะอาชีพสรางงานสรางอาชีพสรางรายไดที่เปนนวัตกรรม เชน การฝกชางชุมชนใน
สาขาชางตางๆ ที่เปนความตองการของพื้นที่ ในกลุมอาชีพเครื่องกล กลุมอาชีพชางไฟฟา กลุมอาชีพชางกอสราง
กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลปและกลุมอาชีพธุรกิจบริการ
4.2 กองยุทธศาสตรและแผนงานไดประสานความรวมมือกับกรมพัฒนาฝมือแรงงานในการจัดทํา
ทะเบียนรายชื่อหลักสูตรฝกพรอมประมาณการคาใชจายในการฝกอบรมชางชุมชน 4 กลุมสาขาตางๆ และกลุม
อาชีพธุรกิจบริการ และสํานักงานแรงงานจังหวัดสามารถพิจารณากลุมอาชีพที่มีจุดเนนการพัฒนาทักษะฝมือ
และสรางนวัตกรรมตามความเหมาะสมของกลุมเปาหมายในพื้ นที่เพื่อใหจังหวัดไดพิจารณาเสนอหลักสูต ร
ชางชุมชนภายในสาขาอาชี พตางๆ ตามความเหมาะสมกับ พื้ น ที่ เพื่อ ขอรับ การจัด สรรงบประมาณประจํ าป
พ.ศ. 2561
4.3.จั ง หวั ด สามารถดํ า เนิ น การฝ ก ในหลั ก สู ต รอื่ น ๆ ได แ ต ใ ห มี โ ครงการฝ ก ช า งตามข อ
4.1 อยางนอย 1 โครงการ
4.4. ใหจังหวัดจัดทําทะเบียนฐานขอมูลผูเขารวมโครงการ (จางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือ)
โดยตัดยอดขอมูลทุกวันที่ 23 ของเดือน และจัดสงใหกองยุทธศาสตรและแผนงานทุกวันที่ 30 ของเดือน
4.5 การพิ จ ารณาเพิ่ มวิ ช าหลัก การตลาด หลั กการบริห ารจัด การผลิ ตภั ณ ฑ แ ละการออกแบบ
บรรจุ ภั ณ ฑ สํ าหรับ ผลิ ตภั ณ ฑ ที่ร วมกลุ มผลิตและจําหน ายและใหเน น หลัก E-Commerce โดยการดําเนิ น
กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ต า งๆ ผ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส การใช คอมพิ วเตอร เทคโนโลยี สารสนเทศการสื่ อสารและ
อินเทอรเน็ต Digital Marketing การทําการตลาดบนโลก Online ผานชองทาง Internet
4.6 ตองมีผลการดําเนินงานที่เนนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของกิจกรรม/โครงการ เชน
ลดรายจายได........................บาท/คน เพิ่มรายได......................บาท/คน
4.7 การติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการหลั งจากจบการฝ ก อบรม เมื่ อ ผ า นไป 3-6 เดื อ น
ใหผูรับผิดชอบโครงการ/บัณฑิตแรงงาน/อาสาสมัครแรงงานติดตามผลวามีการรวมกลุมอาชีพหรือกลุมเปาหมายที่
จะฝกมีรายไดเฉลี่ยหลังจากการฝกเพิ่มขึ้นเทาไร
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4.8 สํ า นั กงานแรงงานจั งหวัดจัด เก็ บ และบั น ทึ กข อมู ล ในตารางทะเบี ย นฐานข อ มู ล พร อมระบุ
ผลลั พ ธ (Outcome) รายกิ จ กรรมเข า ฐานข อ มู ล ระบบที่ สํ านั ก งานแรงงานจั งหวั ด จั ด ทํ าขึ้ น โดยโปรแกรม
สนั บ สนุน เช น Microsoft Excel หรือ Access และในอนาคตส วนกลางจะพิ จาณารว มกับ ศู น ยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหเกิดระบบฐานขอมูลกลางและบันทึกขอมูลจากตนทางได
5. ขั้นตอนการทํางาน
5.1.สํานักงานแรงงานจังหวัด ประสานงานกับเครือขายดานแรงงานและหนวยปฏิบัติในพื้นที่ อาทิ
หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน อําเภอทองที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อ
สํารวจความตองการของพื้ น ที่ความเดือดรอนของประชาชน จากวิกฤตเศรษฐกิจวางงาน ไมมีรายได และ
ตองการความชวยเหลือตามแนวทางของโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ
5.2 สํ า นั ก งานแรงงานจั งหวั ด นํ า หลั ก สู ต ร (Shopping List) สํ า รวจความต อ งการฝ ก อาชี พ /
ฝกทักษะระดับทักษะฝมือของพื้นที่ ผานการทําประชาคมหมูบาน ดวยความรวมมือของอาสาสมัครแรงงาน หรือ
บัณฑิตแรงงาน (กรณีพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา) และบุคลากรหลัก (Key persons) ในพื้นที่
เพื่อใหหลักสูตรการฝกอบรมตอบสนองความตองการของประชาชนทั่วไป (รายบุคคล นอกภาคอุตสาหกรรม)
ในพื้นที่อยางแทจริงเปนการเตรียมความพรอมกอนการดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตร
5.3 สํ า นั กงานแรงงานจั งหวัดประสานหน ว ยฝ ก (กพร.หรือวิท ยากร/ผู เชี่ ย วชาญ/นั กปราชญ
ในพื้น ที่) ดําเนิน การฝกอบรมใหกับ ประชาชนทั่วไปในพื้น ที่ ตามเปาหมายที่กําหนด และสํานักงานแรงงาน
จังหวัดบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลการฝกอบรมทุกหลักสูตร
5.4 สํานักงานแรงงานจังหวัดบันทึกขอมูลและจัดทะเบียนฐานขอมูลผูเขารวมโครงการ ติดตาม
ประเมินผลการฝกอบรม และรายงานผลใหกระทรวงแรงงานทราบ เปนรายเดือนทุกวันที่ 30 ของเดือน และ
รายงานผลสรุปภาพรวมทุกโครงการตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 เมื่อสิ้นสุดโครงการ
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
5.5 กรณีที่สํานักงานแรงงานจังหวัดมีการคืนเงินงบประมาณโครงการฯ กลับสวนกลางจะตองดําเนินการ
ดังนี้
1) เงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรงวดที่ 1 ระหวางเดือน (ต.ค. 60–มี.ค. 61)
- หากดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแลวเสร็จและยังมีเงินคงเหลือใหมีหนังสือ
แจงและจัดสงเงินคืนกลับสวนกลางภายใน วันที่ 5 เมษายน 2561
2) เงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรงวดที่ 2 ระหวางเดือน (เม.ย.–ก.ย. 61)
- หากดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแลวเสร็จและยังมีเงินคงเหลือใหมีหนังสือ
แจงและจัดสงเงินคืนกลับสวนกลางภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อสวนกลางจะไดดําเนินการจัดสรร
ใหจังหวัดที่มีความจําเปนตอความตองการของกลุมเปาหมายที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่ มเติมโดย
สวนกลาง(คณะทํางานพิจารณากําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการแกไขปญหาความเดือดรอน
ดานอาชีพ) ตอไป ทั้งนี้ขอใหยึดกรอบเวลาการดําเนินอยางเครงครัด
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6. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. ดําเนินงานจางงานเรงดวนและ
พัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนดานอาชีพ
- สํานักงานแรงงานจังหวัด
ประสานงานกับเครือขายดาน
แรงงานและหนวยปฏิบัติในพื้นที่
- สํานักงานแรงงานจังหวัดนํา
ตัวอยางหลักสูตร (Shopping
List) สํารวจความตองการฝก
อาชีพและประสานหนวยฝก
ดําเนินการฝกอบรม
- สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดสง
แผนปฏิบัติการขอรับการจัดสรร
งบประมาณ
- สวนกลางประชุมคณะทํางานเพื่อ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
- สวนกลางจัดสรรงบประมาณให
จังหวัดดําเนินโครงการ
- สํานักงานแรงงานจังหวัดรายงาน
ผลการดําเนินงานโดยตัดยอด
ขอมูลทุกวันที่ 23 ของเดือน และ
จัดสงใหกองยุทธศาสตรและ
แผนงานทุกวันที่ 30 ของเดือน
- สํานักงานแรงงานจังหวัดบันทึก
ขอมูลและจัดทําทะเบียน
ฐานขอมูล ผูเขารวมโครงการ
- สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. บริหารจัดการการดําเนินงาน
โครงการฯ
- ประชุมคณะทํางานกําหนดแนว
ทางการจัดสรรงบประมาณและ
ติดตามผลโครงการแกไขปญหา
ความเดือดรอนดานอาชีพ
- สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ
แกไขปญหาความเดือดรอนดาน
อาชีพ

งวดที่ 1 (ต.ค. 60-มี.ค. 61)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
60 60 60 61 61 61 61
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ก.ย.
61

กิจกรรม
- ตรวจติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการแกไขปญหาความ
เดือดรอนดานอาชีพ
- รวบรวมผลการดําเนินงาน
โครงการ แกไขปญหาความ
เดือดรอนดานอาชีพ จากจังหวัด
- จัดทําหนังสือสรุปผลการ
ดําเนินงาน โครงการแกไขปญหา
ความเดือดรอนดานอาชีพ ประจําป
2560

งวดที่ 1 (ต.ค. 60-มี.ค. 61)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
60 60 60 61 61 61 61

งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 61)
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
61 61 61 61

7. การรายงานผล
1) รายงานผลตามแบบฟอรมโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ โดยตัดยอดขอมูลทุก
วันที่ 23 ของเดือน และจัดสงใหกองยุทธศาสตรและแผนงานทุกวันที่ 30 ของเดือน
2) สํ า นั ก งานแรงงานจั งหวั ด บั น ทึ ก ข อ มู ล และจั ด ทะเบี ย นฐานข อ มู ล ผู เข า รว มโครงการ ติ ด ตาม
ประเมินผลการฝกอบรม และรายงานผลใหกระทรวงแรงงานทราบ เปนรายเดือนทุกวันที่ 30 ของเดือน
3) จั ด ทํ า รู ป เล ม รายงานผลสรุ ป ภาพรวมทุ ก โครงการตามที่ ได รั บ จั ด สรรงบประมาณประจํ า ป
พ.ศ. 2561 เมื่อสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
8. หนวยงานรับผิดชอบ
- กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
หมายเหตุ กรุณาสงขอมูลรายงานผลการดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ws_happy@hotmail.com

คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนา 34

ก.ย.
61

ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
กิจกรรมหลัก : ประสานการใหบริการดานแรงงาน
ตัวชี้วัดผลผลิต :
เชิงปริมาณ : 1.จํานวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการดานแรงงาน
จํานวน 217,650 คน
- การประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงาน
อาสาสมัครแรงงานระดับตําบลที่ไดรับคาตอบแทน

1 คน ประชาชนที่ขอรับบริการ

30 คน

อาสาสมัครแรงงานระดับตําบลที่ไดรับคาตอบแทน 7,255 คน ประชาชนที่ขอรับบริการ 217,650 คน
เชิงคุณภาพ : 1. รอยละ 40 ของประชาชนวัยแรงงานที่ไดรับการคัดกรองเพื่อสงตอตามเกณฑที่กําหนด
- จํานวนประชาชนวัยแรงงานที่ไดรับการคัดกรองเพื่อสงตอ
โดย สํานักงานแรงงานจังหวัด 87,060 คน
2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการดานแรงงานไมนอยกวารอยละ 80
(ไมนําสงผลผลิต)
กิจกรรมรอง 1.1 สงเสริมและบริหารจัดการเครือขายแรงงาน
1) การประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่ โดย อาสาสมัครแรงงาน
- เปาหมายเชิงปริมาณ (ชี้เปา)
217,650 คนตอป
(อาสาสมัครแรงงาน 1 คน :ผูขอรับบริการ 30 คน : ป)
งบประมาณ (76 จังหวัด)
5,130,000 บาท
1.1.1
ประสาน
การใหบริการ
ดานแรงงานในพื้นที่

2) คาตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
ตัวชี้วัดจํานวนอาสาสมัครแรงงานที่ไดรับคาตอบแทน
งบประมาณ (76 จังหวัด)

7,255 คน
52,236,000 บาท

งวดที่ 1 ตุลาคม 60 – มีนาคม 61 อสร. 1 คน : 600 บาท : 6 เดือน 26,118,000 บาท
งวดที่ 2 เมษายน – สิงหาคม 61 อสร. 1 คน : 600 บาท : 6 เดือน 26,118,000 บาท

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

โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค
เปาหมายเชิงปริมาณ
76 ครัง้ /7,255 คน
(1 จังหวัด : 1 กิจกรรม :จํานวนอาสาสมัครแรงงานที่เขารับการอบรม+ศึกษาดูงาน)
งบประมาณ (76 จังหวัด)
10,825,800 บาท

กิจกรรมรอง 1.3 การประสานการใหบริการดานแรงงานโดยศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
เปาหมาย 268,000 ราย

ฝายพัฒนาเครือขาย (อาสาสมัครแรงงาน) ติดตอ 02 232 1164, 02 232 1478 โทรสาร. 02 232 1169, 02 247 9177
นายจักรกริช บุญนํา
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
นางสาวปมิทศรา ธรรมปรีฌาณ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
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การประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน (ชี้เปา)
1. วั ต ถุ ป ระสงค : เพื่ อให ป ระชาชนในพื้ น ที่ ได รับ บริการด านแรงงานจากทุกหน วยงานในสั งกั ดโดยผ าน
เครือขายอาสาสมัครแรงงาน
2. เปาหมายงาน : ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดที่ใชในการ
ติดตาม ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
เปาหมายของ
เปาหมายของสํานักงานแรงงานจังหวัด
ตัวชี้วัดกิจกรรม
กิจกรรม
/แบบรายงาน
เชิงปริมาณ
: จํานวนประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
217,650 คนตอป ตามที่ไดจัดสรรจากสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ไดรับบริการดานแรงงาน(ชี้เปา)
- แบบ สภ.4 รายงานผลการปฏิบัติงานและ
(อาสาสมัครแรงงาน 1 คน : 30 คน)
การใชจายเงินฯ ตามแบบรายงาน ป 2561
3. รูปแบบการทํางาน : กิจกรรมประสานการใหบริการดานแรงงานในพืน้ ที่ โดย อาสาสมัครแรงงาน เปนการ
จัดสรรงบประมาณเปนงบทํางานใหกับสํานักงานแรงงานจังหวัด โดยกําหนดเปาหมายการทํางาน ดังนี้
คํานวณจากจํานวนอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล x จํานวนผูรับบริการ 30 คน
เป นงบทํ างานสํ าหรั บใช ในการปฏิ บั ติ ภารกิ จงานด านอาสาสมั ครแรงงาน ในการสนั บสนุ นให บรรลุ
เปาหมายของการใหบริการดานแรงงาน ไดแก
- ประชุมหัวหนาสวนที่มีวาระเกี่ยวของกับอาสาสมัครแรงงาน
- ประชุมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับอาสาสมัครแรงงาน (พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน)
- ประชุมแกนนํา/เครือขายอาสาสมัครแรงงานเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางและติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
- ปรับปรุงคําสั่งคณะทํางานอาสาสมัครแรงงานระดับจังหวัด/แตงตั้งอาสาสมัครแรงงาน
- ปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนประวัติอาสาสมัครแรงงาน
- แตงตั้งคณะทํางานและดําเนินการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดนระดับจังหวัด
- ติดตามการดําเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน
- บริหารจัดการอื่นๆที่เกี่ยวของกับงานดานอาสาสมัครแรงงาน
4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 การดําเนินงานและการรายงานผล
1) กระทรวงแรงงานจัดสรรเปาหมายและโอนเงินเพื่อใหจังหวัดดําเนินการตามหลักเกณฑ
2) สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงานดานอาสาสมัครแรงงาน
ใหแกอาสาสมัครแรงงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
3) อาสาสมั ค รแรงงานดํ า เนิ น การตามแนวทางการปฏิ บั ติ ง านและรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
ประจําเดือน (แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน : สภ.1) ใหกับสํานักงานแรงงานจังหวัด
4 ) สํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการบันทึกขอมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อคัดกรอง – สงตอผูขอรับ
บริการดานแรงงานไปยังหนวยงานในสังกัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไป (แบบรับเรื่องสงตอ
ของผูขอรับบริการดานแรงงาน (รายบุคคล) : สภ. 2)
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5) สํ า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด รวบรวมผลการปฏิ บั ติ ง านด า นอาสาสมั ค รแรงงานประจํ า เดื อ น
และรายงานแผน/ผลการใชจายเงินประจําเดือน (สภ. 4) ใหกับฝายพัฒนาเครือขาย(อาสาสมัครแรงงาน)
กลุ ม งานสนั บ สนุ น เครื อ ข า ยและประสานภู มิ ภ าค ภายในวั น ที่ 2 ของเดื อ น (ขณะนั้ อ ยู ร ะหว า งการ
พั ฒ นาการรายงานในรู ป แบบ Online เมื่ อ แล ว เสร็ จ จะได มี ห นั ง สื อ แจ ง อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ) (E–mail :
volunteer_mol@hotmail.com หรื อ โทรสาร 02 232 1169, 02 247 9179) เพื่ อ รายงานผล
การดําเนินงานดานอาสาสมัครแรงงานในภาพรวมตอไป
หมายเหตุ : ในการนั บ ผลงานของอาสาสมั ค รแรงงาน สํ า หรั บ ป งบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ นอกจาก
การกําหนดใหนับจํานวนผูมาขอรับบริการดานแรงงาน โดยผานอาสาสมัครแรงงาน ในภารกิจ 5 ดานนั้น
ยังสามารถนับรวมผลงานในสวนของโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561 ซึ่งดําเนินการผานอาสาสมัครแรงงาน
4.2 การคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดน
สํ านั กงานแรงงานจั งหวั ด พิ จ ารณาคัดเลือกอาสาสมัค รแรงงานดี เดน ระดับ จังหวัด จํานวน 1 คน
เพื่อเสนอเขารับการคัดเลือกเปนตัวแทนกระทรวงแรงงานในระดับประเทศตอไป โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) แต งตั้ งคณะกรรมการพิ จ ารณาคัดเลือกอาสาสมั ครแรงงานดีเดน ระดั บ จังหวัดตามหลักเกณฑ
ที่กระทรวงแรงงานกําหนด จังหวัดละ 1 คน (รายละเอียดตามแบบคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดน ป 2561)
2) แจงผลการพิ จารณาพรอมสงแบบลงความเห็น การพิจ ารณาคัดเลือกฯ ประวัติและผลงานของ
อาสาสมัครแรงงานทั้งรูปเลมและไฟลขอมูล จํานวน 1 ชุด ใหสํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานสนับสนุน
เครือขายและประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
หมายเหตุ : ผูที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนอาสาสมัครแรงงานดีเดน/บัณฑิตแรงงานดีเดน จะตองไม
เปนผูที่เคยไดรับการคัดเลือกฯ ในหวงเวลา 2 ปที่ผานมา
4.3 การสํารวจความพึงพอใจ
สํานักงานแรงงานจังหวัดดํ าเนิ นการสํ ารวจความพึงพอใจการให บ ริการประชาชนดานอาสาสมัคร
แรงงาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบสํารวจความพึงพอใจการให บริก ารประชาชนดานอาสาสมัค ร
แรงงาน : สภ.5) และสรุ ป ผลการสํ ารวจฯตามแบบรายงาน (รายงานผลความพึ งพอใจการให บ ริ ก าร
ประชาชนด านอาสาสมั ครแรงงาน : สภ.3) ให สํานักตรวจและประเมิ นผล กลุมสนับสนุนเครือขายและ
ประสานภูมิภาค จํานวน 2 ครั้ง ไดแก
รอบที่ 1 ผลการสํารวจความพึงพอใจฯ ในไตรมาสที่ 1 – 2 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561
รอบที่ 2 ผลการสํารวจความพึงพอใจฯ ในไตรมาสที่ 3 – 4 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561
อธิบายเพิ่มเติม : วิธีคํานวณระดับความพึงพอใจ
1) เทียบคะแนนตามระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด = 5 คะแนน
มาก
= 4 คะแนน
ปานกลาง = 3 คะแนน
นอย
= 2 คะแนน
นอยที่สุด = 1 คะแนน
2) คํานวณคาคะแนนถวงน้ําหนัก
คํานวณคาความถี่ที่ไดจากระดับความพึงพอใจแตละชอง ตัวอยางเชน มีผูตอบแบบพึงพอใจทั้งสิ้น 220 คน
มากที่สุด จํานวนผูลงคะแนนชองนี้ 150 คน จากขอ 1 คิดคาคะแนน = 5 คะแนน x 150 = 750
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มาก
จํานวนผูลงคะแนนชองนี้ 50 คน จากขอ 1 คิดคาคะแนน = 4 คะแนน x 50 = 200
ปานกลาง จํานวนผูลงคะแนนชองนี้ 15 คน จากขอ 1 คิดคาคะแนน = 3 คะแนน x 15 = 45
นอย
จํานวนผูลงคะแนนชองนี้ 5 คน จากขอ 1 คิดคาคะแนน = 2 คะแนน x 5 = 10
นอยที่สุด จํานวนผูลงคะแนนชองนี้ 0 คน จากขอ 1 คิดคาคะแนน = 1 คะแนน x 0 = 0
3) หาคาคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
โดยนําคาคะแนนถวงน้ําหนักในทุกระดับความพึงพอใจของแตละระดับความพึงพอใจ มารวมกันเทากับ 1005
แลวหารดวยจํานวนผูตอบแบบพึงพอใจ (220 คน)
-------> (750 + 200 + 45 + 10 + 0) = 4.57
220
4) คํานวณรอยละของความพึงพอใจ
โดยนําคะแนนถวงน้ําหนักเฉลี่ย คือ 4.57 คูณ 100 หาร 5
-------> 4.57 x 100 = 91.40
5
ดังนั้นไดขอสรุปวาจากแบบพึงพอใจที่มีผูตอบทั้งสิ้น 220 คน คิดเปนคาความพึงพอใจรอยละ 91.40
5. แผนการปฏิบัติงาน/งบประมาณจัดสรร (ตามแผนการจัดสรรงบประมาณดานอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด)
สําหรับปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
งบประมาณจัดสรรสําหรับ 76 จังหวัด จํานวนรวมทั้งสิ้น 6,237,700 บาท
6. การรายงานผล (เอกสารที่เกี่ยวของ)
ที่

แบบรายงาน

1 สภ.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครแรงงาน
2 สภ. 2 บันทึกการขอรับบริการดานแรงงานเปน
รายงานบุคคล และเพื่อสงตอไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ
3 สภ. 3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
การใหบริการประชาชน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
4 สภ. 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช
จายเงินประจําเดือน

รายละเอียดการรายงาน

ผูรับผิดชอบ

ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
อาสาสมัครแรงงาน
สงใหกับสํานักงานแรงงานจังหวัด
สงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
ภายใน 5 วัน
สํานักงานแรงงานจังหวัด
รอบที่ 1 (ไตรมาสที่ 1 - 2)
(ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561)
รอบที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 - 4)
(ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561)
สงรายงานใหกับกลุมงาน
สํานักงานแรงงานจังหวัด
สนับสนุนเครือขายและประสาน
ภูมิภาค ภายในวันที่ 2 ของเดือน
เปนประจําทุกเดือน
volunteer_mol@hotmail.com

โทรสาร : 02 232 1169
02 247 9179
หมายเหตุ : สภ.3 และ สภ. 4 สงรายงานใหกับกลุมงานสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค
E-mail : volunteer_mol@hotmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9179
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กิจกรรมรวมพลังแหงความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน
1. วัตถุประสงค :

1) เพื่อนอมถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายสวรรคต 13
ตุลาคม 2560
2) เพื่ อเป ด โอกาสให อาสาสมั ครแรงงานได รว มกับ ภาคี ในชุ ม ชนทุ กภาคส ว น ทั้งภาครัฐ /
เอกชน/ประชาชนทั่วไปไดบําเพ็ญประโยชนเพื่อสาธารณะ อันจะเปนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
3) เพื่อยกระดับความสัมพันธอันดีระหวางอาสาสมัครแรงงานรวมกับภาคีในชุมชนทุกภาค
สวน สงผลใหการประสานความรวมมือเพื่อนําบริการดานแรงงานลงสูกลุมเปาหมายในพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. เปาหมายงาน :
ตัวชี้วัดกิจกรรม

เปาหมายของ
กิจกรรม

เชิงปริมาณ
76 จังหวัดไดดําเนินการจัด
76 กิจกรรม
กิจกรรมจัดกิจกรรมพิธที ําบุญ
76 จังหวัด
ตักบาตร และกิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน ในชุมชน/พื้นที่
รวมกับอาสาสมัครแรงงาน เพื่อ
เปนการนอมถวายเปน
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร จังหวัดละ 1
กิจกรรม

เปาหมายของสํานักงานแรงงานจังหวัด
รายงานผลการจัดกิจกรรมพรอมรูปถายกิจกรรมทั้ง
รูปเลมและไฟลขอมูล จํานวน 1 ชุด

3. รูปแบบการทํางาน : กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณให 76 จังหวัด ๆ ละ 7,000 บาท เพื่อใหสํานักงาน
แรงงานจังหวัดเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
4. ขั้นตอนการทํางาน :
4.1 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดสรรงบประมาณใหสํานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อ
จัดกิจกรรมนอมถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จังหวัดละ 1 กิจกรรม /1 ครั้ง/ป รวมกิจกรรมทั้ง
โครงการ 76 ครั้ง
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4.2 ใหสํานักงานแรงงานจังหวัดจัดกิจกรรมพิธีทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรวมกับอาสาสมัครแรงงาน ในลักษณะบําเพ็ญประโยชนเพื่อ
สาธารณะในชุมชน/พื้นที่ เชน การปรับปรุง/ฟนฟู/ทําความสะอาดสถานที่ราชการหรือพื้นที่สาธารณะ ของ
ชุมชน การปลูกตนไม การบริจาคโลหิต เปนตน โดยพรอมเพรียงกันในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 (กรณีที่จังหวัด
ใดมีความประสงคกําหนดจัดกิจกรรมในชวงอื่นขอความกรุณาแจงเหตุผล/ความจําเปนใหสวนกลางเพื่อ
รับทราบดวย)
4.3 ใหอาสาสมัครแรงงานและเครือขายเขารวมจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน พรอมประสานภาคีใน
ชุมชน ทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป เขารวมกิจกรรม
4.4 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมพรอมรูปกิจกรรมทั้งรูปเลมและไฟลขอมูล จานวน 1 ชุด ให
สํานักตรวจและประเมินผล กลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน ในภาพรวมตอไป
5. แผนการปฏิบัติงาน / งบประมาณจัดสรร (ตามแผนการจัดสรรงบประมาณดานอาสาสมัครแรงงาน 76
จังหวัด)
สําหรับปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) งบประมาณจัดสรร
สําหรับ 76 จังหวัด จํานวนรวมทั้งสิ้น 540,000 บาท
6. การรายงาน

แบบรายงาน
รายงานผลการจัดกิจกรรมพรอมรูปกิจกรรม
ทั้งรูปเลมและไฟลขอมูล จํานวน 1 ชุด

รายละเอียดการรายงาน
ผูรับผิดชอบ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม
สํานักงานแรงงาน
2560 หรือภายหลังจากเสร็จ จังหวัด
สิน้ กิจกรรม
หมายเหตุ : สงรายงานใหกับกลุมงานสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค
E-mail : volunteer_mol@hotmail.com โทรสาร : 02 232 1162, 02 247 9179
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คาตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
1. วัตถุประสงค : เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับอาสาสมัครแรงงานระดับตําบลทั่วประเทศ โดยจัดสวัสดิการ
ในรูปคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานตามที่ไดรับมอบหมาย
2. เปาหมายงาน :
ตัวชี้วัดกิจกรรม
อาสาสมัครแรงงานระดับตําบล
ไดรับคาตอบแทนรายเดือนๆละ
600 บาท
(จํานวนทั้งสิ้น 7,255 คน)

เปาหมายของกิจกรรม
อาสาสมัครแรงงาน
ระดับตําบล
จํานวน 7,255 คน

เปาหมายของสํานักงานแรงงานจังหวัด
/แบบรายงาน
อาสาสมัครแรงงานระดับตําบล จํานวน 7,255 คน
ไดรับคาตอบแทน คนละ 600 บาท
จํานวน 12 เดือน

3. รูปแบบการทํางาน : กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดตามจํานวนอาสาสมัครแรงงานระดับ
ตําบลเพื่อใหสํานักงานแรงงานจังหวัดเบิกจายคาตอบแทนใหอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล เปนรายเดือน โดย
นําสงรายงานผลการปฏิบัติงานเปนรายเดือนตาม แบบสรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของอาสาสมัครแรงงาน
(สภ.1)
4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดตามจํานวนอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล
4.2 จังหวัดทบทวนคําสั่งแตงตั้งอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล พรอมจัดทําบัตรประจําตัวของ
อาสาสมัครแรงงานระดับตําบล และจัดทําทําเนียบอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล
4.3 มอบหมายภารกิจใหอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล ดําเนินการ
4.4 มีการประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล เปนรายไตรมาส หรือตามระยะเวลาเหมาะสม
4.5 อาสาสมัครแรงงานระดับตําบลรายงานตามแบบ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
แรงงาน (แบบ สภ.1) ทุกวันที่ 25 ของเดือน
4.6 เบิกจายคาตอบแทนอาสาสมัครแรงงานระดับตําบลเปนรายเดือน
4.7 สํานักงานแรงงานจังหวัดรายงานผลการเบิกจายเงินตามแบบรายงาน/ผลการปฏิบัติงานและ
การใชจายประจําเดือน (แบบ สภ.4) ทุกวันที่ 2 ของเดือน
5. แผนการปฏิบัติงาน / งบประมาณจัดสรร (ตามแผนการจัดสรรงบประมาณดานอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด)
สําหรับปฏิ บั ติงานในป งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) จัดสรรงบประมาณ
รายจายฯ จํานวน 2 ครั้ง จํานวนรวมทั้งสิ้น 52,236,000 บาท
ครั้งที่ 1 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) จํานวน 6 เดือน
ครั้งที่ 2 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 (เดือนเมษายน – สิงหาคม 2561) จํานวน 6 เดือน
ทั้งนี้หากมีการเสียชีวิต ลาออก หรือมีเหตุอันควรใหตําบลนั้นเวนวางจากการมีอาสาสมัครแรงงาน
ระดับตําบล ขอความรวมมือใหทางสํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการแตงตั้งอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล
คนใหมใหครบตามจํานวนโดยเร็ว
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6. การรายงานผล (เอกสารที่เกี่ยวของ)
ที่
แบบรายงาน
1 สภ.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครแรงงาน
2 สภ. 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช
จายเงินประจําเดือน
(มีการปรับเพิ่มเติมสําหรับป 2561)

รายละเอียดการรายงาน
ผูรับผิดชอบ
ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
อาสาสมัครแรงงาน
สงใหกับสํานักงานแรงงานจังหวัด
สํานักงานแรงงานจังหวัด
สงรายงานใหกับกลุมงาน
สนับสนุนเครือขายและประสาน
ภูมิภาค ภายในวันที่ 2 ของเดือน
เปนประจําทุกเดือน

volunteer_mol@hotmail.com

โทรสาร : 02 232 1169
02 247 9179
หมายเหตุ : สภ. 4 สงรายงานใหกับกลุมงานสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค
E-mail : volunteer_mol@hotmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9179
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โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายแรงงานระดับภูมิภาค
1. วัตถุประสงค :
1.1) เพื ่อ เสริม สรา งองคค วามรู ด า นแรงงาน อัน จะเปน ประโยชนต อ การปฏิบ ัต ิภ ารกิจ
การประสานการใหบริการดานแรงงานใหแกเครือขายอาสาสมัครแรงงาน
1.2) เพื่ อ ก อ ให เกิ ด การบู ร ณาการงานด า นอาสาสมั ค รแรงงานระหว า งหน ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงแรงงานกับเครือขายอาสาสมัครแรงงาน
1.3) เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงานดานอาสาสมัครแรงงานสงผลใหเกิด
การพั ฒ นาแนวทางการปฏิ บั ติ งานที่ ต อบสนองต อ นโยบายของรั ฐ บาลและกระทรวงแรงงานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด
2. เปาหมายงาน : ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดที่ใชในการติดตาม
ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
เปาหมายของ
เปาหมายของสํานักงานแรงงานจังหวัด
ตัวชี้วัดกิจกรรม
กิจกรรม
/แบบรายงาน
เชิงปริมาณ
รายงานผลการจัดกิจกรรมพรอมรูปถายกิจกรรม
7,255 คน
อาสาสมัครแรงงานผูเขารับการ
ทั้งรูปเลมและไฟลขอมูล จํานวน 1 ชุด
76 จังหวัด
อบรม จํานวน 7,255 คน/ 76
จังหวัด/กิจกรรม
3. รูปแบบการทํางาน : กิจกรรมประสานการใหบริการดานแรงงานในพืน้ ที่ โดย อาสาสมัครแรงงาน เปนการ
จั ด สรรงบประมาณเป น งบรายจ ายอื่ น สํ าหรั บ ให กั บ สํ านั ก งานแรงงานจั งหวั ด ดํ าเนิ น การจั ด อบรมพร อ ม
การศึกษาดูงานใหกับอาสาสมัครแรงงานและเครือขายอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่
4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 กระทรวงแรงงานจัดสรรเปาหมายและโอนเงินเพื่อใหจังหวัดดําเนินการตามหลักเกณฑ
4.2 สํ านั กงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด กํ าหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิ บั ติการเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
อาสาสมัครแรงงาน เพื่อเพิ่มองคความรูอันเปนประโยชนใหกับอาสาสมัครแรงงาน รวมถึงเครือขายอาสาสมัคร
แรงงานในพื้นที่ เกี่ยวกับภารกิจและขาวสารขอมูลดานแรงงาน ทิศทางนโยบายของกระทรวง ภารกิจสําคัญ
ของหนวยงานในสังกัดที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน การคามนุษย
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาวฉบับใหม และแนวทางการการพัฒนาคนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการปฏิบัติงานดานอาสาสมัครแรงงาน เทคนิคการจูงใจและใหคําปรึกษา เปนตน จํานวนไมต่ํากวา 6
ชั่วโมง และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อใหผูเขารับการอบรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตางๆเพื่อนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดตอไป จังหวัดละ 1 กิจกรรม โดยมีรางหลักสูตรกลางในการพัฒนาอาสาสมัคร
แรงงานเปนแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
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หลักสูตรกลางในการพัฒนา
อาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน
ลําดับ
สมรรถนะ
หลักสูตร
1 ความสามารถนํ านโยบายไปสูการ - ความรูพื้นฐานในงานอาสาสมัครแรงงาน
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาและแกไขปญหา - ความรูดานกฎหมายแรงงานเบื้องตน
แรงงานในระดับพื้นที่
- ความรูดา นองคกรแรงงานระหวางประเทศ
- ความรูดานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- การดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ
กิจกรรม ใหสอดคลองกับสภาพบริบทในระดับพื้นที่
- รูป แบบการพั ฒ นาและการแก ไขป ญ หาแรงงานในระดั บ
พื้นที่
- การติดตามประเมินผลและการสรุปรายงานผล
2 ความสามารถเปนผูนําในงานดาน - องคความรูดานผูนําที่ประกอบดวย ความหมายการผูนํา
แรงงานในระดับพื้นที่
การเปนนํา ลักษณะนํา ผูนํากับทางาน ผูนํากับการ
เปลี่ยนแปลง
- การสรางภาวะผูนําใหตัวเอง
- รูปแบบของการทางานของผูนาดานแรงงาน การแกปญหา
ดานตัดสินใจ และการชี้นํา
- ผูนํากับทางานดานประชาสัมพันธและการประสานงาน
รณรงคใหชาวบานเกิดจิตสานึกรวมกัน
- บทบาทผูนําดานแรงงานเพื่อขับเคลื่อนประชาชนในระดับ
พื้นที่ในการรองรับประเทศไทย ๔.๐
3 ความสามารถสร า งและบริ ห าร - องคความรูดานเครือขาย เชน ความหมาย รูป แบบ และ
เครือขายดานแรงงาน
องคประกอบของเครือขายดานแรงงานในระดับพื้นที่
- การสราง และการบริหารเครือขายดานแรงงาน
- การสรางเครือขายในการเฝาระวังปญหาการคามนุษย การ
ใชแรงงานเด็กรูปแบบที่เลวราย และปญหาดานแรงงานอื่นๆ
ในระดับพื้นที่
- การเขารวมกับเครือขายภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่เพื่อ
พัฒนางานดานแรงงาน
- การจั ด ทํ า ทะเบี ย นเครื อ ข า ย การประสานและการ
ดําเนินงานรวมกับเครือขายแรงงาน
- การสรางเครือขายอาสาสมัครแรงงานตน แบบทั้งในระดับ
สถาบันการศึกษาและระดับชุมชน
4 ความสามารถขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ - การใชการประชาพันธในการรณรงคแกไขปญหาแรงงาน ใน
ของกระทรวงแรงงาน ตลอดจน ระดับพื้นที่
การรณรงค ขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนและ - การใชห ลักการประสานงานเพื่อ รณรงคพั ฒ นาและแกไข
สั งคมให ตื่ น ตั ว รั บ ผิ ด ชอบป ญ หา ปญหางานดานแรงงานในระดับพื้นที่
แรงงานในระดับพื้นที่
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ลําดับ

สมรรถนะ

5

ความสามารถเตรี ย มและริ เ ริ่ ม
มาตรฐานทางสังคมใหม ที่มีตอการ
ขจัดหรือลดปญหาดานแรงงานใน
ระดับพื้นที่

6

ค ว าม ส าม ารถ ส ร า งจิ ต ส านึ ก
ประชาชนในพื้ นที่ ในการเฝาระวั ง
ปญหาดานแรงงาน

7

ความสามารถสร า งโอกาสให เด็ ก
และเยาวชนเข า มี ส ว นรว มในการ
พั ฒ นางานด า นแรงงานในระดั บ
พื้นที่

หลักสูตร
- การโนมนาวใจและการรณรงคใหประชาชนในพื้นที่รวมกัน
แกไขปญหาแรงงานรวมกัน
- การสรางกระบวนการสรางการรณรงคงานดานแรงงานใน
ระดับพื้นที่
- การใชกลเครือขายอาสาสมัครแรงงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
ของกระทรวงแรงงาน
- การใช ภ าวะผู นํ า ด านแรงงานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ของ
กระทรวงแรงงาน
- กระบวนสรางและพัฒ นานวัตกรรมในการพัฒ นางานดาน
แรงงานและแกไขปญหาแรงงาน
- ความรูดานนวัตกรรม
- ประเทศไทย 4.0 กับงานดานแรงงาน
- ประเทศไทย 4.0 ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
- นวัตกรรมกับการแกไขปญหาแรงงานในระดับพื้นที่
- หลักการสรางจิตสานึกในการปฎิบัติงาน
- การสรางจิตสานึกที่ดีตอการปฏิบัติงาน/รักองคการ
- จิตสานึกคุณภาพ
- จิตสํานึกและความรับผิดชอบสวนตัว
- ปรัชญาองคการกับจิตสํานึกรักองคการ
- การสรางจิตสํานึกสาธารณะ
- เยาวชนกับการพัฒนางานดานแรงงานในทองถิ่น
- กฎและเทคนิคการในการสรางโอกาส
- โอกาสสรางได
- การสรางโอกาสใหกับผูดอยโอกาส
- อาสาสมัครแรงงานเยาวชนตนแบบ

4.3 ประเมินความรูกอนและหลังของผูเขารับการอบรมเพื่อวัดระดับความรูความเขาใจในภารกิจของ
กระทรวงแรงงานและแนวทางการปฏิบัติงานดานอาสาสมัครแรงงาน
4.4 จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธอันดีระหวางเครือขายอาสาสมัครแรงงานและ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ในฐานะ “กลไกสําคัญขับเคลื่อนการนําบริการสูประชาชนในพื้นที่”
4.5 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมพรอมรูปกิจกรรมทั้งรูปเลมและไฟลขอมูล จํานวน 1 ชุด ใหสํานักตรวจ
และประเมินผล กลุมงานสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมตอไป
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5. แผนการปฏิบัติงาน / งบประมาณจัดสรร (ตามแผนการจัดสรรงบประมาณดานอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด)
การจั ดกิ จ กรรมการฝ กอบรมและศึ กษาดู งานให แก อาสาสมัค รแรงงานและเครือ ขายอาสาสมั ค ร
แรงงาน ภายใตโครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายแรงงานระดับภูมิภาคนี้ เปนประเภท“งบรายจายอื่น”โดย
มีกําหนดระยะเวลาในการดําเนิ น การสํ าหรับปฏิ บัติ งานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในห วงไตรมาสที่ 1–
ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2560–มีนาคม 2561)
งบประมาณจัดสรรสําหรับ 76 จังหวัด จํานวนรวมทั้งสิ้น 10,825,000 บาท
6. การรายงานผล
แบบรายงาน
รายละเอียดการรายงาน
รายงานผลการจัดกิจกรรมพรอมรูปกิจกรรม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ทั้งรูปเลมและไฟลขอมูล จํานวน 1 ชุด
หรือภายหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานแรงงานจังหวัด

หมายเหตุ : สงรายงานใหกับกลุมงานสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค
E-mail : volunteer_mol@hotmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9179
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การประสานการใหบริการประชาชนดานแรงงานโดยศูนยบริการรวมกระทรวง
1. วัตถุประสงค
1) เพื่อนําบริการดานแรงงานใหเขาถึงประชาชนและเนนใหบริการตามความตองการของประชาชน
2) เพื่ออํานวยความสะดวกในการขอรับบริการ ประชาชนสามารถประหยัดคาใชจายและเวลาในการเดินทาง
3) เพื่อบูรณาการงานบริการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานใหบริการประชาชน ณ จุดเดียว
2. เปาหมายของงาน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดที่ใชในการติดตามผลภายใต
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
โครงการ/ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
กิจกรรมหลัก 1 : ประสานการใหบริการดานแรงงาน
กิจกรรมหลัก 2 : บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เชิงปริมาณ : จํานวนผูไดรับบริการ เชิงปริมาณ
ดานแรงงานผานศูนยบริการรวม กิจกรรม : ประสานการใหบริการ
กระทรวงแรงงาน
ดานแรงงาน
ตัวชี้วัด : จํานวนผูไดรับบริการ
เชิงคุณภาพ : รอยละของประชาชน ดานแรงงานผานศูนยบริการรวม
วัยแรงงานที่ไดรับการคัดกรอง
กระทรวงแรงาน (บริการขอมูล
เพื่อสงตอตามเกณฑที่กําหนด
ขาวสาร)
เชิงคุณภาพ
กิจกรรม : บริหารจัดการดาน
แรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชน
ในพื้นที่/ชุมชน
ตัวชี้วัด : จํานวนผูไดรับบริการดาน
แรงงานที่ไดรับการคัดกรองสงตอ
(บริการรับเรื่อง-สงตอ และเบ็ดเสร็จ)
เชิงคุณภาพ
ติดตามผล : จํานวนผูรับบริการที่
ไดรับการบรรจุงาน ฝกอาชีพหรือ
ได รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน ต า งๆ ตาม
กฎหมาย ไมนอยกวารอยละ 40
ของกิจ กรรมบริห ารจัด การด าน
แรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชน
ในพื้นที่/ชุมชน

เปาหมายของกิจกรรม

เปาหมายของ สรจ.

268,000 ราย ตอป

รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใชจายเงิน ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน ตามแบบฟอรมที่
กําหนด

85,760 ราย ตอป

รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใชจายเงิน ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน ตามแบบฟอรมที่
กําหนด

จํานวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่
ได รับการบรรจุงาน ฝ กอาชี พ หรื อ
ไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ตามกฎหมาย
ไมนอยกวารอยละ 40 ของจํานวน
กลุ ม เป า หมายที่ จั ด ส ง ได รั บ การ
บรรจุงาน และ/หรือผานการพัฒนา
ทั ก ษะฝ มื อ และ/หรื อ ได รั บ สิ ท ธิ
ประโยชนตามกฎหมาย [ไดรับการ
คั ด กรองเพื่ อ ส ง ต อ ตามเกณฑ ที่
กําหนด (รับเรื่อง-สงตอ และเบ็ดเสร็จ)]
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3. รูปแบบของการทํางาน
กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานแรงงานจังหวัดเพื่อนําบริการดานแรงงานสูประชาชน ใน
ระดับพื้นที่ โดยเคานเตอร/ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงิน ตาม
แผนการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอรมที่กําหนด
4. ขั้นตอนการทํางาน
แนวทางขั้นตอน/วิธีการดําเนินงานของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน สําหรับสํานักงานแรงงานจังหวัด และ
เจาหนาที่ศูนยบริการรวมฯ
ลําดับที่
วิธีการดําเนินงาน
1 • สํารวจความคิดเห็นผูรับบริการโดยใชแบบ ศบร.01
จํานวน 1 ตอ 2 ของผูรับบริการ หรือ 100-200 ราย
โดยประมาณ เพื่อนําขอมูลที่ไดไปจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ แผนปฏิบัติงานประจําเดือน
และแผนเปาหมายประจําป
2 • จัดทําแผนปฏิบตั ิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 (โดยอาศัยขอมูลที่ไดจาก ศบร.01)
• เสนอแรงงานจังหวัดเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
• เมื่อเห็นชอบแลวใหสงปฏิบัติงานประจําปฯ ไปยัง
สตป.ศบช. ภายในเดือนตุลาคม 2560
3 • จั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ งานประจํ า เดื อ น (โดยอาศั ย
ขอมูลที่ไดจาก ศบร01)
• เสนอแรงงานจังหวัดเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
(ไมตองสงแผนปฏิบัติงานประจําเดือนไปยัง สตป.ศบช.)
4 • จั ด ทํ า แผนเป า หมายประจํ า ป พ .ศ.2561
(โดยอาศัยขอมูลที่ไดจาก ศบร01)
• เสนอแรงงานจังหวัดเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
• เมื่อ เห็ น ชอบแล ว ให ส งแผนเป าหมายฯ ไปยั ง
สตป.ศบช. ภายในเดือนตุลาคม 2560
5 • รายงานการใช จ ายเงิ น ในการดํ าเนิ น งาน ของ
ศบร. ไปยังกองบริหารการคลัง 1 ชุด และสงสําเนา
ไปยัง สตป.ศบช. 1 ชุด ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน
6 • รายงานผลการดําเนินงาน ณ ศบร. ประจําเดือน
ใหแรงงานจังหวัดทราบ
• รายงานผลการดําเนินงาน ณ ศบร. ประจําเดือน
ใหสํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงานทราบ โดยการรายงานผานทาง
ระบบ e-Smart box
7 • ทําแบบ Check List
• เสนอแรงงานจังหวัดเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
• เมื่ อเห็ นชอบแล วให ส งแบบ Check List ไปยั ง
สตป.ศบช. เปนรายไตรมาส ตามระยะเวลาที่กําหนด

กําหนดเวลา
ส.ค.-ก.ย
60

ผูปฏิบัติ
จนท.ศบร

แบบฟอรมที่ใช
แบบสํารวจความคิดเห็นความ
ตองการของผูรับบริการ
(แบบ ศบร.01)

ต.ค.
60

จนท.ศบร.

แบบฟอรม การจัดทําแผนปฏิบัติ
งานประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 (แบบ ศบร.02)

ต.ค.
60

จนท.ศบร.

แบบฟอรม การจัดทําแผนปฏิบัติ
งานประจําเดือน (แบบ ศบร.03)

ต.ค.
60

จนท.ศบร.

แบบฟอรม การจัดทําแผนเปาหมาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(แบบ ศบร.04)

ต.ค.60- ก.ย.61

สํานักงาน แบบฟอรม รายงานการใชจายเงิน
แรงงานจังหวัด ในการดําเนินงานศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน (แบบ ศบร.05)
ต.ค.60- ก.ย.61 จนท.ศบร. แบบรายงานผลการดําเนินงาน
ณ ศบร.ประจําเดือน
(แบบ ศบร.06/1 และ 06/2)

ธ.ค. 60/ มี.ค.
มิ.ย. ก.ย. 61

จนท.ศบร.

คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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บริการรวมกระทรวงแรงงาน
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5.แผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
- ใหบริการประชาชนดานแรงงานโดย
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

เปาหมายของกิจกรรม
- จํานวนผูไดรับบริการดานแรงงานผานศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน
เชิงปริมาณ จํานวน 268,000 ราย
เชิงคุณภาพ จํานวน 85,760 ราย
ติดตามผล จํานวน 34,304 ราย

เปาหมายของ สรจ.
เชิงปริมาณ จํานวน 4,205 ราย
เชิงคุณภาพ จํานวน 2,400 ราย
ติดตามผล จํานวน 960 ราย
เฉพาะจังหวัดบึงกาฬ รอยเอ็ด ศรีสะเกษ กําแพงเพชร และสตูล
เชิงปริมาณ จํานวน 4,000 ราย
เชิงคุณภาพ จํานวน 1,340 ราย
ติดตามผล จํานวน 528 ราย

6. การรายงานผล
6.1 ตารางแผนปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานเพื่อรายงานผลการดําเนินงานตาม
แบบฟอรมไปยังสํานักงานแรงงานจังหวัด
เดือน
ต.ค. 60
พ.ย. 60
ธ.ค. 60
ม.ค. 61
ก.พ. 61
มี.ค. 61
เม.ย. 61
พ.ค. 61
มิ.ย. 61
ก.ค. 61
ส.ค. 61
ก.ย. 61

แบบฟอรมที่ตองรายงาน
ศบร. ศบร. ศบร. ศบร. ศบร. ศบร. ศบร. ศบร.
01 02
03
04
05 06/1 06/2 07
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6.2 ตารางแผนปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัดที่มีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานเพื่อรายงานผล การ
ดําเนินงานตามแบบฟอรมไปยังสํานักตรวจและประเมินผลศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
เดือน
ต.ค. 60
พ.ย. 60
ธ.ค. 60
ม.ค. 61
ก.พ. 61
มี.ค. 61
เม.ย. 61
พ.ค. 61
มิ.ย. 61
ก.ค. 61
ส.ค. 61
ก.ย. 61

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

*
 *
*
 *
*
 *

*
 *
*
 *
*
 *

*
 *
*
 *
*
 *

*

หมายเหตุ

หมายเหตุ ชองที่มีเครื่องหมาย (*) ให สรจ.รายงานเฉพาะเมื่อไดรับการรองขอจากสวนกลาง
แผนผังแสดงขั้นตอนการรายงานตามแผนปฎิบัติงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน

หมายเหตุ เครื่องหมาย (*) ให สรจ.รายงานเฉพาะเมื่อไดรับการรองขอจากสวนกลาง
คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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7. พื้นที่ดําเนินการ
เคานเตอร/ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน จํานวน 64 แหง
8. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
9. เอกสารแนบ เชน แบบฟอรมการรายงาน แบบฟอรมการสํารวจ
1) แบบสํารวจความคิดเห็น ความตองการของผูใชบริการ (ศบร.01)
2) แบบฟอรม การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศบร.02)
3) แบบฟอรม การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือน (ศบร.03)
4) แบบฟอรม การจัดทําแผนเปาหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศบร.04)
5) แบบฟอรม รายงานการใชจายเงินในการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (ศบร.05)
6) แบบรายงานผลการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน เชิงปริมาณ (ศบร.06/1)
7) แบบรายงานผลการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน เชิงคุณภาพ (ติดตามผล) (ศบร.06/2)
8) แบบ Check List การพัฒนาศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (ศบร.07)
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กิจกรรมหลัก
บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
การพัฒนาระบบบูรณาการ สงเสริมความรวมมือและติดตามผล
การจัดการดานแรงงานในพื้นที่/ชุมชน
1. วัตถุประสงค
เพื่อขยายโอกาสในการมีงานทํา เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ รวมทั้งความมั่นคงในการทํางานใหแก
ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ใหสามารถเขาถึงและไดรับบริการภายใตภารกิจของกระทรวงแรงงานไดอยางครอบคลุม
และทั่วถึง
2. เปาหมายของงาน
ตัวชี้วัดกิจกรรม
เชิงปริมาณ
: จํานวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/ชุมชน
ที่ไดรับบริการดานแรงงาน
- จํานวนผูที่ไดรับการคัดกรองและสงตอ
(คัดกรอง/สงตอ)
เชิงคุณภาพ
: จํานวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/ชุมชน
ที่ไดรับบริการดานแรงงาน
- ผูที่ไดรับการบรรจุงาน/มีงานทํา ไดรับสิทธิ
ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน หรือรับสิทธิ
ประโยชนดานประกันสังคม (ติดตามผล)

เปาหมายของ
สํานักงานแรงงานจังหวัด

เปาหมายของกิจกรรม
69,648 คน ตอป
คิดเปนรอยละ 32 ของจํานวน
ผูขอรับบริการ

ดําเนินการตามเปาหมายคัดกรอง/สงตอ
ของแตละจังหวัดตามที่ไดกําหนดไว

22,288 คน ตอป
คิดเปนรอยละ 32 ของจํานวน
ผูที่สงไปรับบริการยังหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ดําเนินการตามเปาหมายการติดตามผล
ของแตละจังหวัดตามที่ไดกําหนดไว

3. รูปแบบของการทํางาน
3.1 คัดกรอง
3.1.1 สํานักงานแรงงานจังหวัดทบทวน ใหความรู หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับภารกิจของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งเปนขอมูลที่เปนปจจุบันเพื่อใชในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน
3.1.2 จั ดทํ าข อตกลงหรือตั้ งคณะทํางาน จัดประชุมเพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการใหบ ริการแก
ผูที่มารับบริการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3.1.3 รวบรวมขอมูลผูประสงคขอรับบริการ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานไดนํามาคัดกรอง จัดลําดับความ
เหมาะสม และความจําเปน ตามขั้นตอน ดังนี้
คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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1) ใหสํานักงานแรงงานจังหวัดบันทึกขอมูลการใหบริการประชาชน เชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู อายุ
อาชีพปญหา/ความตองการบริการจากหนวยงาน โดยจัดเก็บขอมูลเปนหลักฐานตามแบบรับ สงตอ ของผูขอรับ
บริการดานแรงงานรายบุคคล (แบบ สภ.2 และตาราง Excel)
2) การเก็บขอมูลบริการดานแรงงาน ใหจําแนกเปนเรื่องที่ประชาชนมารับบริการดานตางๆ ไดแก
สิทธิประโยชนดานแรงงาน การคุมครองแรงงาน การจัดหางาน การฝกอาชีพ และการติดตามสิทธิประโยชนของ
แรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานตางประเทศ
3.2 สงตอ
3.2.1 หลังจากจัดลําดับแลว ใหนําผูขอรับบริการมาจัดกลุมตามภารกิจของหนวยงานเพื่อสงผูขอรับ
บริการไปยังหนวยงานนั้นๆ รับบริการตามความตองการตอไป (เก็บสําเนาการจัดสงไว 1 ชุด เพื่อใชติดตามผล)
3.3 ติดตามผล
วาผูขอรับบริการไดรับบริการตามวัตถุประสงคหรือไม และรายงานใหกลุมงานสนับสนุนเครือขายและ
ประสานภูมิภาคทราบตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงิน (แบบ สภ.4)
4. ตารางแผนปฏิบัติงาน
ต .ค . พ.ย. ธ .ค . ม.ค. ก.พ. มี .ค . เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก .ค . ส.ค. ก.ย.
59
59 59 60 60 60 60
60 60 60 60 60

กิจกรรม
1.คัดกรอง/สงตอ
2.ติดตามผล
3. การรายงาน

5. การรายงานผล
รายงานผลการคัดกรอง/สงตอ และติดตามผล ตามแบบ สภ. 4 ภายในวันที่ 2 ของเดือน
6. พื้นที่ดําเนินการ
ดําเนินการในสวนภูมิภาค 76 จังหวัด
7. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด และกลุมงานสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค (รายงาน
ภาพรวม)
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ผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ
(ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน)
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อประชาสัมพันธและสรางการรับรูแกประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานตั้งอยู
หรือในพื้นที่ขางเคียงใหทราบถึงงานบริการ สถานที่ตั้ง และรูปแบบการบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
ของแตละพื้นที่
1.2 เพื่อประชาสัมพันธและสรางการรับรูแกประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานตั้งอยู
หรือในพื้นที่ขางเคียง ไดทราบถึงบทบาทหนาที่ของกระทรวงแรงงาน และหนวยงานในสังกัด
1.3 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานตั้งอยูหรือในพื้นที่ขางเคียง ไดรับขอมูล
ขาวสารดานแรงงานอยูเสมอ
2. เปาหมายของงาน
จัดทําสื่อประชาสัมพันธศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน จากงบประมาณ
แผนงาน : พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
กิจกรรม : บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน (คาใชจายประชาสัมพันธ)
3. ขั้นตอนการทํางาน
3.1 สวนกลางดําเนินการจัดสรรงบประมาณและโอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให
สํานักงานแรงงานจังหวัดที่มีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
3.2 สํานักงานแรงงานจังหวัดที่มีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานดําเนินการการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน อาทิ โปสเตอรประชาสัมพันธ แผนพับประชาสัมพันธ ไวนิลทึบแสง เปนตน
3.2 สํานักงานแรงงานจังหวัดที่มีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน รายงานผลการดําเนินการและการใชจาย
งบประมาณใหสํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ทราบตามแบบฟอรมการรายงาน
ที่กําหนด
4. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
• จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน

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

เปาหมายของกิจกรรม

เปาหมายของ สรจ.

มีการดําเนินการและใชจายงบประมาณในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ มีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
สําหรับใชในการประชาสัมพันธงานในภารกิจของกระทรวงแรงงาน อาทิ โปสเตอรประชาสัมพันธ แผนพับประชาสัมพันธ
ไวนิลทึบแสง เปนตน

คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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5. การรายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงิน
ขอรายงาน

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

ผลการดําเนินการใชจายเงิน
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

ศูนยบริการรวมกระทรวง
แรงงาน























หมายเหตุ - รายงานใหสํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ทราบทุกเดือน
- แบบฟอรม รายงานการใชจายเงินในการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (ศบร.05)
7. พื้นที่ดําเนินการ
เคานเตอร/ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน จํานวน 63 แหง
8. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
9. แบบฟอรมการรายงาน แบบฟอรมการสํารวจ
รายงานให รายงานไปพร อมการรายงานการใช จ ายเงินในการดํ าเนิ นงานศู นย บริ การร วมกระทรวงแรงงาน
(แบบฟอรม ศบร.05)

คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1. วัตถุประสงค
1) เพื่ อ เป น ต น แบบในการให บ ริ ก ารของศู น ย บ ริก ารรว มกระทรวงแรงงานที่ มี พื้ น ที่ อยู ในเขตเศรษฐกิ จ
พิเศษ หรือใกลเคียงกับเศรษฐกิจพิเศษ
2) เพื่ ออํ านวยความสะดวกในการขอรับ บริการดานแรงงานใหแกป ระชาชนที่ อยู ในหรื อมี พื้ น ที่ ใกล เคี ย ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถประหยัดคาใชจายในการเดินทาง
3) เพื่อบูรณาการงานบริการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ไว ณ จุดเดียว
2. เปาหมายของงาน
1) ประชากรวั ยแรงงานในพื้ นที่ เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ ได รับการคุ มครองด านแรงงาน ที่ ถู กต อง ครบถ วนและ
เปนปจจุบัน
2) ประชากรวัยแรงงานในพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดรับการคุม ครองดานแรงงานอยางถูกตองตามกฎหมาย
3) ประชากรวัยแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดรับความสะดวก และประหยัดคาใชจาย และ
เวลาในการเดินทาง
4) ประชากรวั ย แรงงานในพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ สามารถขอรั บ บริ ก ารของหน ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงแรงงานไดในจุดเดียว
3. รูปแบบของการทํางาน
สวนกลางดําเนินการจัดสรรงบประมาณและโอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหสํานักงาน
แรงงานจังหวัดที่มีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน ตั้งอยูในจังหวัดที่มีประกาศใหเปนเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ
ไดแก จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแกว ตราด หนองคาย เชียงราย และนครพนม เพื่อเปนคาใชจายตางๆ ดังนี้
3.1 ศูนยบริการรวมฯ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแกว ตราด รวม 25,600 บาท
1) คาตกแตงสถานที่ใหบริการประชาชน ณ ศูนยบริการรวมฯ และประชาสัมพันธตามสถานที่ราชการและ
หางสรรพสินคา จังหวัดละ 6,400 บาท อาทิ
- โปสเตอรประชาสัมพันธ
- ไวนิลทึบแสง
3.2 ศูนยบริการรวมฯ จังหวัดหนองคาย เชียงราย นครพนม รวม 162,900 บาท
1) คาตกแตงสถานที่ใหบริการประชาชน ณ ศูนยบริการรวมฯ และประชาสัมพันธตามสถานที่ราชการและ
หางสรรพสินคา จังหวัดละ 26,300 บาท อาทิ
- โปสเตอรประชาสัมพันธ
- ไวนิลทึบแสง
- โตะบูธ จํานวน 1 ตัว ขนาด 130*90 ซ.ม. พรอมภาพ PVC หอรอบโตะขนาด 218*88 ซ.ม.
- แบ็คดร็อป (Backdrop) ขนาด 230*260 ซ.ม. พรอมอารทเวริค (Artwork) ขนาด 344*230 ซ.ม.
2) ค าวั สดุ เพื่ อใช ในการออกหน วยเคลื่ อนที่ เพื่ อให บริ การประชาชน ในพื้ นที่ เศรษฐกิ จพิ เศษ จั งหวัดละ
28,000 บาท อาทิ
- โตะบูธ จํานวน 1 ตัว ขนาด 130*90 ซ.ม. พรอมภาพ PVC หอรอบโตะขนาด 218*88 ซ.ม.
- แบ็คดร็อป (Backdrop) ขนาด 230*260 ซ.ม. พรอมอารทเวริค (Artwork) ขนาด 344*230 ซ.ม.
- ชั้นวางโบรชัวร แบบพับเก็บได ขนาดที่วาง A4 4 ชั้น

คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 สวนกลางดําเนินการจัดสรรงบประมาณและโอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
กิจกรรม : บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
โครงการ : พัฒนาศักยภาพศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
4.2 สํานักงานแรงงานจังหวัดทั้ง 7 แหง ดําเนินการตกแตงสถานที่ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานและ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
4.3 จั ด การประชุ ม หารื อ การปรั บ ปรุ ง การให บ ริ ก ารของศู น ย บ ริ ก ารร ว มกระทรวงแรงงานใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ถามี)
4.4 รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงินใหศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงานทราบเปนประจําทุกเดือน
ตามแบบฟอรมที่กําหนด
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
• จัดซื้อจัดจางดําเนินการ
ตกแตงสถานที่ใหบริการ
ประชาชน ณ ศูนยบริการรวมฯ
และประชาสัมพันธตามสถานที่
ราชการและหางสรรพสินคา
(ทั้ง 7 จังหวัด)
• จัดซื้อจัดจางดําเนินการ
จัดหาวัสดุเพื่อใชในการออก
หนวยเคลื่อนที่เพื่อใหบริการ
ประชาชนในพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ (เฉพาะจังหวัดหนองคาย
นครพนม และเชียงราย)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

เปาหมายของกิจกรรม

เปาหมายของ สรจ.

- มีการใชจายงบประมาณเพื่อดําเนินการปรับปรุงตกแตงสถานที่
ใหบริการประชาชน ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 7 จังหวัด และในพื้นที่ตามโครงการพัฒ นา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จํานวน 2 จังหวัด
- มีการใชจายงบประมาณเพื่อดําเนินการจัดทําวัสดุเพื่อใชในการ
ออกหน วยเคลื่ อ นที่ เพื่ อ ให บ ริก ารประชาชนในพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ
พิเศษ (เฉพาะจังหวัดหนองคาย นครพนม และเชียงราย)

- ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานมีการปรับปรุงตกแตง
สถานที่สําหรับใหบริการประชาชน ณ ศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน และมีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
สําหรับการออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการประชาชน

คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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6. การรายงานผล
ขอรายงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

ผลการดําเนินงานและการใช
จายเงิน การจัดทําวัสดุโฆษณา
ประชาสัมพันธ สําหรับตกแตง 
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
เปนตน























หมายเหตุ - รายงานใหสํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงานทราบทุกเดือน
- การรายงานใหรายงานไปพรอมการรายงานการใชจายเงินในการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวง
แรงงาน (แบบฟอรม ศบร.05)
7. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานแรงงานจังหวัดที่ มีศูน ยบ ริการรวมกระทรวงแรงงาน ตั้ งอยูในจังหวัดที่ มีประกาศให เป น เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวม 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแกว ตราด หนองคาย เชียงราย และนครพนม
และในพื้นที่ตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จํานวน 2 จังหวัด ไดแก ชลบุรี และระยอง
8. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
9. แบบฟอรมการรายงาน แบบฟอรมการสํารวจ
รายงานให รายงานไปพร อมการรายงานการใช จ ายเงินในการดํ าเนิ นงานศู นย บริ การร วมกระทรวงแรงงาน
(แบบฟอรม ศบร.05)

คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของสํานักงานแรงงานจังหวัด
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่ อ ศึ ก ษา วิ เคราะห ร ะดั บ ความสํ า เร็ จ ของการดํ าเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบาย
ยุทธศาสตรและแผนของสํานักงานแรงงานจังหวัด พรอมทั้งปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแตละพื้นที่
1.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาและปรับ ปรุงการดําเนิ นการประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนของสํานักงานแรงงานจังหวัด เพื่อใหการบริการดานแรงงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เปาหมายของงาน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดที่ใชในการติดตามผลภายใต
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ผลผลิต ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
ตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิต ประชาชนวัยแรงงาน
ในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
เชิงปริมาณ
- จํานวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอ
รับบริการดานแรงงานผาน
อาสาสมัครแรงงาน
- จํานวนผูไดรับบริการดานแรงงาน
ผานศูนยบริการรวมกระทรวง
แรงงาน
เชิงคุณภาพ
รอยละของประชาชน
วัยแรงงานที่ไดรับการคัดกรอง
เพื่อสงตอตามเกณฑที่กําหนด

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

เปาหมายของกิจกรรม
รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนของ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
ป 2561 จํานวน 76 ฉบับ
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เปาหมายของ สรจ.
รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนของ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
ป 2561

3. รูปแบบของการทํางาน
3.1 สํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมของ
หนว ยงานในสัง กัด กระทรวงแรงงานในสว นภูม ิภ าคในปง บประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 เพื ่อ ดํ า เนิน การ
ประเมินผล และขออนุมัติจากปลัดกระทรวงแรงงาน
3.2 สํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานวิเคราะหและประเมิน ผล กําหนดกรอบแนวทางการประเมินผล
ไดแก
(1) รูปแบบ ประเด็น ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินผล
(2) กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม พรอมทั้งกําหนดกลุมเปาหมาย กลุม
ตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.3 สํานักตรวจและประเมินผล แจงแนวทางการประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงาน
แรงงานจังหวัดทุกจังหวัดทราบและใชเปนแนวปฏิบัติ
3.4 สํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการตามแนวทางการประเมินผลที่สํานักตรวจและประเมินผล กลุมงาน
วิเคราะหและประเมินผลกําหนด และรายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมและรอบการรายงานที่กําหนด
3.5 สํานักงานแรงงานจังหวัด จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินเปนรูปเลม สงใหสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ทราบ
4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 สวนกลาง โดยสํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานวิเคราะหและประเมิน ผล มีขั้นตอนการทํางาน
ดังนี้
4.1.1 สํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล พิจารณาโครงการ/กิจกรรมของ
หน ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงแรงงานในส ว นภู มิ ภ าค จากแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561
จํานวน 1 โครงการ
4.1.2 ขออนุมัติดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของสํานักงาน
แรงงานจังหวัด และโอนเงินใหทุกจังหวัดเพื่อดําเนินการ ภายในวงเงินที่จัดสรรใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.1.3 ดํ า เนิ น การแจ ง แนวทางการดํ า เนิ น งานการประเมิ น ผล กํ า หนดรู ป แบบและประเด็ น การ
ประเมินผล ใหสํานักงานแรงงานจังหวัดทราบและนําไปปฏิบัติ
4.2 สวนภูมิภาค โดยสํานักงานแรงงานจังหวัด มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้
4.2.1 จัดประชุมหัวหนาสวนราชการในจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินผลโครงการที่คัดเลือกใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.2.2 จัดทําโครงการประเมินผลเพื่อขออนุมัติดําเนินการจากผูวาราชการจังหวัด
4.2.3 รวบรวมขอมูลจากเอกสาร จากการสัมภาษณ ดําเนินการสํารวจขอมูลตามกลุมตัวอยางและพื้นที่
เปาหมาย พรอมทั้งบันทึกขอมูลแบบสอบถาม
4.2.4 ประมวลผล วิเคราะหขอมูล สรุปผล และยกรางผลการประเมินเสนอตอที่ประชุมหัวหนาสวน
ราชการ หรือทําหนังสือแจงเวียนรางผลการประเมินฯ ใหสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ เพื่อพิจารณาให
ความเห็นและขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงรายงานใหสมบูรณยิ่งขึ้น
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4.2.5 นําความเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากการประชุมหัวหน าสวนราชการ และจากการแจงเวียน
หนั งสือสอบถามความเห็ นตามขอ 4.2.4 มาปรับ ปรุงรายงาน และจัดทํารายงานฉบั บสมบูรณ จัด สงให สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานทราบ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561
5. ตารางแผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาส 1
หนวยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
60
60
60

กิจกรรม
การเตรียมการประเมินผล
1. พิจารณาโครงการของ
หนวยงานสังกัดกระทรวง
แรงงาน เพื่อเลือกประเมินผล
2 ขออนุมัติดําเนินการและ
โอนเงินใหสํานักงานแรงงานจังหวัด
3 จัดทําแนวทางการดําเนินงาน
ประเมิลผล
4 จัดประชุมชี้แจงเจาหนาที่ของ
สรง. เกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินงานประเมินผล
การดําเนินการประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1
1. จัดประชุมหัวหนาสวนราชการ
เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินผล
ขั้นตอนที่ 2
2. จัดทําโครงการประเมินผล
เพื่อขออนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด
ขั้นตอนที่ 3
3.1 รวบรวมขอมูลจากเอกสาร
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
3.2 ดําเนินการสํารวจขอมูล
ในพื้นที่ พรอมทั้ง บันทึก
ขอมูลแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 4
4.1 ประมวลผล วิเคราะห
และสรุปขอมูลเบื้องตน
4.2 ยกรางรายงานการ
ประเมินผล และนําเสนอ
ในการประชุมหัวหนาสวน
หรือมีหนังสือแจงเวียนสวน
ราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
ขั้นตอนที่ 5
5. จัดทํารายงานผลฉบับสมบูรณ
และจัดสงใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานทราบ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
61
61
61

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
61
61
61

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61
61
61

สตป.วป.
สตป.วป.
สตป.วป.

สรง.
สรง.
สรง.
สรง.
สรง.
สรง.

สรง.
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6. การรายงานผล
กําหนดใหสํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดรายงานผลการดําเนินงาน ภายในระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 5
ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ผลการดํ าเนิ นงานเดื อนกุ มภาพั นธ 2561 ตามขั้ นตอนการทํ างาน ข อ 4.2.1 โดยให รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของสํานักงานแรงงาน
จังหวัด ป 2561 (แบบ สตป.วป.61) สงใหสํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล ภายในวันที่
5 มีนาคม 2561
ครั้งที่ 2 ผลการดําเนินงานระหวางเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2561 ตามขั้นตอนการทํางาน ข อ 4.2.2 โดยให
รายงานผลการดําเนินงานตามแบบ สตป.วป.61 พรอ มทั้ง สํา เนาโครงการประเมิน ผลที่ไดรับ การอนุมัติจ ากผูวา
ราชการจังหวัดแลว จํานวน 1 ชุด สงใหสํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล ภายในวันที่
5 เมษายน 2561
ครั้งที่ 3 ผลการดําเนินงานระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2561 ตามขั้นตอนการทํางาน ขอ 4.2.3 โดยให
รายงานผลการดํา เนิ น งานตามแบบ สตป.วป.61 สง ใหสํา นัก ตรวจและประเมิน ผล กลุม งานวิเ คราะหแ ละ
ประเมิ น ผล ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 4 ผลการดําเนินงานระหวางเดือนเมษายน – สิงหาคม 2561 ตามขั้นตอนการทํางาน ขอ 4.2.4 โดยให
รายงานผลการดํา เนิ น งานตามแบบ สตป.วป.61 สง ใหสํา นัก ตรวจและประเมิน ผล กลุม งานวิเ คราะหแ ละ
ประเมิ น ผล ภายในวันที่ 5 กันยายน 2561
ครั้งที่ 5 ผลการดํ าเนิ น งานเดื อนกั น ยายน 2561 ตามขั้ น ตอนการทํ างาน ข อ 4.2.5 โดยให รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแบบ สตป.วป.61 พรอมทั้ง รายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ จํานวน 1 ฉบับ สงใหสํานักตรวจ
และประเมินผล ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561
7. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
8. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักตรวจและประเมินผล
9. แบบการรายงานผล
รายงานตามแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของสํานักงานแรงงาน
จังหวัด ป 2561 (แบบ สตป.วป.61)
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การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
ความเปนมา
1. สืบเนื่องจากการจัดทํารายงานสถานการณแรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดเปนภารกิจ ที่สําคัญ
และดําเนินการตอเนื่องตั้งแต พ.ศ. 2550 โดยเจียดงบประมาณจากงบบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อ
ใชดําเนินงานมาตลอด สําหรับปงบประมาณ 2557 ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ได
จัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน (AC) ซึ่งเปน
โครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อของบประมาณเปนการเฉพาะในการจัดทํารายงานสถานการณแรงงานระดับจังหวัด โดยเปน
โครงการที่มีความสําคัญสูง (Flagship Project) ตอยุทธศาสตรประเทศ และเพื่อรองรับการเตรียมการเขาสูประชาคม
อาเซียน ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2557 จํานวน 13,680,000 บาท
2. การจัดทํารายงานสถานการณและการวิเคราะหดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดในป 2557-2558 เปน
กิจกรรมหลักภายใตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน (AC)
วงเงิน 13,680,000 บาท โดยกระจายวงเงิน 180,000 บาทตอจังหวัด ซึ่งไมสามารถเปลี่ยนแปลงไปใชจาย ในรายการ
อื่นไดเนื่องจากจะมีผลตอการปรับลดงบประมาณในปตอไป และเปนโครงการที่มีลําดับความสําคัญสูง (Flagship)
ในยุทธศาสตรประเทศของรัฐบาล อีกทั้งเปนตัวชี้วัดภายใตโครงการดังกลาว และไดรับจัดสรรในงบรายจายอื่น
ซึ่งมิใชงบดําเนินงาน
3. การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดรับการจัดสรรงบประมาณในสวนของ งบรายจายอื่น
จากแผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน ผลผลิต ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ
และระบบการบริหารจัดการแรงงาน กิจกรรมหลัก 1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และการเตือนภัย (คาใชจายในการจัดทํา
บทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน : ตามเอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 เลมที่ 7 กระทรวงแรงงาน) ตอเนื่องจากปที่แลว วงเงิน
13,824,000 บาท โดยกระจายวงเงิน 180,000 บาทตอจังหวัด ระยะเวลาโครงการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – วันที่
30 กันยายน 2559
4. การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดรับการจัดสรรงบประมาณในสวนของ งบรายจายอื่น จาก
แผนงาน พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผลผลิต ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบ
การบริหารจัดการแรงงาน กิจกรรม : ศึกษา วิเคราะห และการเตือนภัยดานแรงงาน กิจกรรมยอย การจัดทําบท
วิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด วงเงิน 15,239,300 บาท โดยกระจายวงเงิน
194,459 บาท ตอจังหวัด และสวนกลาง 460,416 บาท ระยะเวลาโครงการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 30
กันยายน 2560
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การดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2561
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณารางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการทํางานใหแก
หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการ
แรงงาน ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ในสวนของงบรายจายอื่น เพื่อจัดทําบทวิเคราะห
การรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณ จากแผนงานพื้นฐานดาน
การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผลผลิต ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการ
แรงงาน กิจกรรมหลัก ศึกษา วิเคราะห วิจัย และการเตือนภัยดานแรงงาน กิจกรรมยอย การจัดทําบทวิเคราะหการ
รายงานสถานการณ และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด วงเงิน 15,239,300 บาท โดยกระจายวงเงิน 190,000 บาท
ตอจังหวัด และสวนกลาง 799,300 บาท ระยะเวลาโครงการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2561
ทั้งนี้จะกอหนี้ผูกพันได เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใชและไดรับการ
จัดสรรและโอนเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณแลว
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนยกลางขอมูลแรงงานจังหวัด โดยการทําใหสํานักงานแรงงานจังหวัด เปน
ศูนยกลางขอมูลและสารสนเทศดานแรงงานในระดับจังหวัด (Focal Point) ที่มีขอมูลและสารสนเทศดานแรงงานที่
ถูกตอง ตอเนื่อง เปนปจจุบัน และครบถวน ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย เชน กลุมแรงงานในระบบอุตสาหกรรม
แรงงานนอกระบบ และกลุมเปาหมายพิเศษอื่นๆ (ผูพิการ สูงอายุ เยาวชนกอนเขาสูตลาดแรงงาน) ตลอดจน
ผูป ระกอบการในระดับจังหวัด
1.2 เพื่อใหสํานักงานแรงงานจังหวัดสามารถใหบริการขอมูลดานแรงงานที่รวดเร็ว ถูกตอง แกทุกหนวยงานใน
จังหวัด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไดนําไปใชประโยชนในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร และบริหารจัดการเชิงกลยุทธใน
พื้นที่จังหวัดและกลุมจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหบริการแกผูสนใจทั่วไปไดใชประโยชนดวย
1.3 เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการจัดทําและวิเคราะหสถานการณดานแรงงานในระดับพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอสถานการณและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอภาคแรงงานในระดับพื้นที่
โดยเพิ่มการรายงานเฝาระวังสถานการณแรงงานรายเดือนในชวงที่เศรษฐกิจมีสัญญาณชะลอตัวตอเนื่อง
1.4 เพื่อพัฒนารายงานสถานการณแรงงานของจังหวัด 76 จังหวัดที่ผลิตรายงานรายไตรมาส และรายป จาก
การวิเคราะหขอมูลพื้นที่จากขอมูลแรงงานอยางเดียวไปสูการวิเคราะหสถานการณแรงงาน จากการติดตาม วิเคราะห
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานของพื้นที่จังหวัด ตามเกณฑดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ และ
พัฒนาตอเนื่องไปสูการจัดทําดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานหลักดานการบริหารงานของกระทรวงแรงงาน (ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานระดับพื้นที่)
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2. เปาหมายของงาน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัด และเกณฑการวัดที่จะใช ในการติดตามผล
ภายใตยุทธศาสตรประเทศและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2561 ในแผนงานพื้นฐานดานการสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผลผลิต ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก ศึกษา วิเคราะห วิจัย และการเตือนภัยดานแรงงาน กิจกรรมยอย การจัดทําบทวิเคราะหการรายงาน
สถานการณ และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรมในระดับจังหวัด

เชิงปริมาณ : จํานวน
รายงานสถานการณแรงงาน
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
(สรจ.) 380 เลม
เชิงเวลา : รอยละของ
รายงานสถานการณแรงงาน
จังหวัดที่จัดสงใหภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (สรจ.)

1. จํานวนเอกสารทางวิชาการ
เรื่องรายงานสถานการณแรงงาน
จังหวัด 5 ครั้ง/ป (รายไตรมาส
และรายป) 76 จังหวัด
2. จํานวนเจาหนาที่วิเคราะหและ
ประมวลผลเบื้องตน 76 จังหวัด
จังหวัดละ 1 คน
3. จํานวนบทวิเคราะห
สถานการณแรงงานจากดัชนีชี้วัด
ภาวะแรงงานจังหวัดที่รองรับการ
ขยายตัวของตลาดแรงงานบรรจุ
ในรายงานสถานการณแรงงาน
รายไตรมาส/รายป รวม 5 ครั้ง/ป
4. รายการขอมูล/สถิติที่จัดเก็บ
4.1 สถิติแรงงานนอกระบบ
4.2 ขอมูลเชิงสํารวจเพื่อสนับสนุน
งานคาจางจังหวัด
4.3 ขอมูลสํารวจอุปสงคและ
อุปทานแรงงานจังหวัด
4.4 ขอมูลการใหบริการ
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
(ถามี)
4.5 ขอมูล/สถิตผิ ลการดําเนินงาน
1) โครงการจางงานเรงดวนฯ
2) โครงการแกไขปญหายาเสพติด
3) โครงการอาสาสมัครแรงงาน
4) โครงการระบบฐานขอมูล
ปฏิบัติการแรงงานจังหวัด

เปาหมายของ
กิจกรรม

เปาหมายของ สรจ.

1. เพื่อพัฒนารายงาน
สถานการณแรงงานของ
จังหวัดและเพิ่มการ
วิเคราะหดัชนีชี้วัดภาวะ
แรงงานของพื้นที่จังหวัด
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเปนศูนยกลางขอมูล
และสารสนเทศดานแรงงาน
ระดับจังหวัด
3. เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว
ของตลาดแรงงานในเชิง
พื้นที่รองรับแนวเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่เปนจุด
เชื่อมตอประชาคมอาเซียน
4. เพื่อพัฒนาระบบการ
ติดตามประมวลผลการ
ปฏิบัติงานและจัดเก็บขอมูล
เชิงสถิติทั้งจากผลงานและ
จากการสํารวจอยางเปน
ระบบที่ยั่งยืนในการ
ประเมินคางาน สรจ.

1. สํานักแรงงานจังหวัด
เปนหนวยงานที่มีความ
พรอมดานการวิเคราะห
สถานการณแรงงานและ
พัฒนาดัชนีชี้วัดภาวะ
แรงงานในระดับพื้นที่
2. สํานักแรงงานจังหวัดมี
ขอมูลและ สามารถ
ใหบริการขอมูลดาน
แรงงานประกอบการ
วางแผนยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการและ
บริการประชาชนที่สนใจ
3. สํานักงานแรงงาน
จังหวัดมีการพัฒนา
กระบวนงานในการจัดเก็บ
ขอมูลสถิติแรงงานและ
สถิติของผลการปฏิบตั ิงาน
อยางเปนระบบตอเนื่อง
สะทอนคางานที่เพิ่มขึ้นได
ชัดเจน
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3. รูปแบบของการทํางาน
สวนกลางจัดสรรและโอนเงินงบประมาณใหจังหวัดๆ ละ 190,000 บาท เพื่อดําเนินการจัดทําบทวิเคราะห
การรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด และจัดจางเอกชนประเภทบุคคลที่มีความรู ความชํานาญ
ดานสถิติหรือดานเศรษฐศาสตร หรือดาน IT หรือดานอื่นๆ หรือมีประสบการณ ในงานดังกลาว เพื่อดําเนินการ
วิเคราะหและประมวลผลขอมูล เปนการจางเอกชนประเภทบุคคลจังหวัดละ 1 คน ดวยงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก
แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผลผลิต ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบ
การบริหารจัดการแรงงาน กิจกรรมหลัก ศึกษา วิเคราะห วิจัย และการเตือนภัยดานแรงงาน กิจกรรมยอย การจัดทํา
บทวิเคราะหการรายงานสถานการณ และดัชนีชี้วัด ภาวะแรงงานจังหวัด ระยะเวลาโครงการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561 ทั้งนี้ จะกอหนี้ผูกพันและเบิกจายไดตอเมื่อไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจาก
สํานักงบประมาณเรียบรอยแลว เพื่อจัดทํารายงานสถานการณแรงงานที่เพิ่มบทวิเคราะหจากดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
เปนรายไตรมาส/รายปอยางนอย 5 ฉบับ ภายในเวลาที่กําหนดไว ทําการประมวลผลขอมูลสํารวจ จัดเก็บ บันทึก
ขอมูล รวบรวมสถิติ/ขอมูลแรงงาน และขอมูลที่เกี่ยวของ และจัดเก็บขอมูลสถิติผลการปฏิบัติงานในโครงการ/ภารกิจ
ตางๆ ของสํานักงานแรงงานจังหวัด ซึ่งครอบคลุมภารกิจและตัวชี้วัดกิจกรรม ที่กําหนดขางตนหรือภารกิจพิเศษอื่นๆ
ตามความจําเปนเทานั้น
4. ขั้นตอนการทํางาน
นิยามรูปแบบการจาง การจางเอกชนประเภทบุคคลเพื่อดําเนินงานใหกับสํานักงานแรงงานจังหวัดในงานที่
ตองการใชความรูทางวิชาการในการปฏิบัติ และปฏิบัติงานโดยมุงผลสําเร็จของงานที่วาจาง ภายในระยะเวลาที่
กําหนดเปนสําคัญ และสํานักงานแรงงานจังหวัดมีการตรวจตรางานและสั่งใหปรับปรุงแกไข เมื่องานผิดพลาด
บกพรอง และผูรับจางมีฐานะเปนผูรับจางทําของตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย การจัดซื้อจัดจางและ การ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีคาตอบแทนที่คํานึงถึง ความรู ความชํานาญหรือประสบการณการทํางานเพื่อ
ทํางานตามที่กําหนดไว
4.1 การจัดจาง เอกชนประเภทบุคคล จํานวน 1 ราย เพื่อวิเคราะหและประมวลผล
วิธีการจางใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4.2 การจัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัด (ที่มีบทวิเคราะหดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานเพิ่มเติม)
จัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัด รายไตรมาส / รายป (นับตามปฏิทินเพื่อใหสอดคลอง กับ
การจัดเก็บขอมูลที่จําเปนตองใชของหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน) อยางนอย 5 ฉบับ ซึ่งมีบท
วิเคราะหดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานบรรจุอยูดวย คือ
o ไตรมาสที่ 3 ป 2560 (กรกฎาคม – กันยายน 2560) กําหนดเผยแพรภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
o ไตรมาสที่ 4 ป 2560 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) กําหนดเผยแพรภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561
o รายป 2560 (มกราคม – ธันวาคม 2560) กําหนดเผยแพรภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561
o ไตรมาสที่ 1 ป 2561 (มกราคม – มีนาคม 2561) กําหนดเผยแพรภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
o ไตรมาสที่ 2 ป 2561 (เมษายน – มิถุนายน 2561) กําหนดเผยแพรภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนา 67

และเพื่อใหการจัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัดเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอใหดําเนินการ
ตามคูมือการจัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัด (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ซึ่งสามารถดาวนโหลด ไดจากระบบ
Intranet ของกระทรวงแรงงานเลือกดาวนโหลดขอมูล เลือกคูมือ
(http://intranet.mol.go.th/file_download_manual) เลือกสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เลือกคูมือการจัดทํา
รายงานสถานการณแรงงานจังหวัด (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) กันยายน 2559 ทั้งนี้หากจังหวัดมีขอมูลตรงตามไตรมาส
ที่จะเผยแพรก็สามารถดําเนินการไดเลย แตหากไมมีขอมูลตรงตามไตรมาสและจําเปน ตองใชขอมูลเพื่อเปน
ตัวแทนไตรมาสก็ขอใหระบุดวยวา นําขอมูลชวงเวลาใดมาจัดทําเปนบทวิเคราะหสถานการณแรงงานในหัวขอ
ตาง ๆ
4.3 การเผยแพรสถานการณแรงงานจังหวัด อยางนอย 3 ชองทาง เชน Website สํานักงานแรงงานจังหวัด
Website จังหวัด พิมพเปนเลมเผยแพรตามองคการแรงงานตาง ๆ ในจังหวัด หรือสถาบันการศึกษา ในจังหวัดหรือ
แจกในงานประชุมของจังหวัด เปนตน
4.4 การติดตามการใชประโยชนจากขอมูลสถานการณแรงงานของบุคคลทั่วไปในจังหวัด โดยใหสํานักงาน
แรงงานจังหวัดทุกจังหวัดสงแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด (แบบฟอรมที่ 1)
ใหกับบุคคลหรือหนวยงานที่จัดสงรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดเปนประจํา หรือประชาชนผูใชขอมูล
สถานการณแรงงานเพื่อใหตอบแบบสอบถามกลับมา โดยทําการสํารวจปละ 1 ครั้ง ใหสงแบบสอบถามความคิดเห็นฯ
ในไตรมาสที่ 4 ป 2560 โดยสํารวจกับผูใชรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดตามจํานวนที่จังหวัดเห็นวาเหมาะสม
หรือเพียงพอตอการเปนตัวอยางของประชากรผูใชรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด (ตามตารางของ Yamane) แลว
ทําการสรุปประมวลผลการสํารวจความคิดเห็นในระดับจังหวัดเปนเอกสารรายงานผลการสํารวจความคิดเห็นเพื่อ
จัดสง กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
5. ตารางแผนการปฏิบัติงาน
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/
ต.ค.
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย
60
แ ผ น งาน พื้ น ฐ าน ด าน ก ารส ร าง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ผลผลิต ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และ
ระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก ศึกษา วิเคราะห วิจัย และ
การเตือนภัยดานแรงงาน
กิจกรรมยอย การจัดทําบทวิเคราะหการ
รายงานสถานการณ และดัชนีชี้วัดภาวะ
แรงงานจังหวัด
กิจกรรมที่ตองดําเนินการ (สรจ.)
1) จั ดจ างเอ ก ช น ป ระเภ ท บุ คค ล
ดํ าเนิ น การวิเคราะห แ ละประมวลผล
(จังหวัดละ 1 คน) จํานวน 76 จังหวัด

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค. เม.ย. พ.ค.
61 61
61
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มิ.ย. ก.ค.
61 61
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ส.ค.
61

ก.ย.
61

ต.ค.
61

แผนงบประมาณ/ผลผลิต/
ต.ค.
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย
60
2) จัดทํ ารายงานสถานการณ แ รงงาน
จังหวัดรายไตรมาสโดยมีบทวิเคราะห
จากดั ช นี ชี้ วั ด ภาวะแรงงานเพิ่ ม เติ ม
(ตามป ป ฏิ ทิ น ) จั ง หวั ด ละ 5 ครั้ ง /ป
เผยแพรและจัดสงภายในเวลาที่กําหนด
- ไตรมาส 3/60 (ก.ค. – ก.ย. 60)
กําหนดเผยแพร

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค. เม.ย. พ.ค.
61 61
61

มิ.ย. ก.ค.
61 61

ก.ย.
61

*

(15 พ.ย.)

- ไตรมาส 4/60 (ต.ค. – ธ.ค. 60)
กําหนดเผยแพร

(15 ก.พ.)

- รายป 2560 (ม.ค. – ธ.ค. 60)
กําหนดเผยแพร

(15 ก.พ.)

*

*

- ไตรมาส 1/61 (ม.ค. – มี.ค. 61)
กําหนดเผยแพร

*

(15 พ.ค.)

- ไตรมาส 2/61 (เม.ย. – มิ.ย. 61)
กําหนดเผยแพร
3. สร.จ.สงแบบสอบถามความคิดเห็นที่
มี ต อ รายงานสถานการณ แรงงาน
จังหวัด.(แบบฟอรมที่ 1) ใหกับ บุคคล
หรือหนวยงานที่จัดสงรายงาน
สถานการณแรงงานจังหวัดเปนประจํา
หรื อ ประชาชนผู ใช ข อ มู ล สถานการณ
แรงงานเพื่ อให ตอบแบบสอบถาม
กลั บมา โดยทํ าการสํ ารวจป ละ 1 ครั้ ง
โดยส ง แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ฯ
ในไตรมาสที่ 4 ป 2560
4.จัดสงรายงานผลการใชจายเงิน
(แบบฟอรม 2)
4.1 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561
ตามแบบฟอรม 2.1
4.2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
ตามแบบฟอรม 2.2

ส.ค.
61

*

(15 ส.ค.)

*

*
*

5. ส งสรุป ผลการสํ ารวจความคิ ด เห็ น ที่มี ต อ

*

ร าย งา น ส ถ า น ก า ร ณ แ ร งงา น จั งห วั ด
ป ง บประมาณ 2561 (แบบฟอร ม 4) และ
บั น ทึ ก สรุ ป ผลการสํ า รวจฯ (แบบฟอร ม 5)
ผานเว็บไซตกระทรวงแรงงาน เลือกนักวิชาการ
แรงงาน เลือกสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มี
ต อรายงาน สถาน การณ แรงงาน จั งหวั ด
ปงบประมาณ 2561 หรือชองทางเว็บไซตผาน
Banner ระบบเตื อ นภั ย ด า นแรงงานหน า
เว็บไซตก ระทรวงแรงงาน เลื อกบทวิเคราะห
สถานการณ แรงงาน เลือกแบบสํารวจ/รายงาน
ผลการสํ ารวจ เลื อกแบบสรุ ปผลสํ ารวจความ
คิ ด เห็ น ที่ มี ต อ รายงานสถานการณ แ รงงาน
จังหวัด ปงบประมาณ 2561 พรอมทั้งจัดสงให
ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
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ต.ค.
61

แผนงบประมาณ/ผลผลิต/
ต.ค.
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย
60
6. จัดสงแบบสรุปรายงานงานจัดเก็บ
ขอมูล ภายใตการจัดทําบทวิเคราะหการ
รายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะ
แรงงานจังหวัด (แบบฟอรมที่ 3)
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค. เม.ย. พ.ค.
61 61
61

มิ.ย. ก.ค.
61 61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

*

6. การรายงานผล
6.1 สงรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดที่จัดทําใหถึงกองเศรษฐกิจการแรงงาน อยางชาสุดภายในวันที่
20 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 20 สิงหาคม 2561
6.2 การรายงานผลการดําเนินงานการใชจายเงินและผลการจัดทํารายงานสถานการณแรงงาน รายไตร
มาส 4 ฉบับ และรายป 1 ฉบับ รวมทัง้ สิ้น 5 ฉบับ
(1) การรายงานผลการใชจายเงินของปงบประมาณ 2561
(1.1) ขอให จั งหวั ด ทํ าการตรวจสอบการเบิ ก จ ายเงิ น งบประมาณและรายงานผลการเบิ ก จ า ย
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61) ใหกลุมงานวิชาเศรษฐกิจการแรงงานทราบภายในวันที่ 18 เมษายน 2561
ตามแบบฟอรม 2.1 ในภาคผนวก
(1.2) ขอใหจังหวัดทําการตรวจสอบการเบิกจายเงินงบประมาณและรายงานผลการเบิกจาย รวมทั้ง
คาดวาเหลือจายโอนกลับสวนกลาง เมื่อสิ้นสุด ไตรมาส 2 ป 2561 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2561) ใหกลุมงานวิชา
เศรษฐกิจการแรงงานทราบภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
ทั้งนี้ ทุกจังหวัดตองประมาณการคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในอีก 3 เดือน (ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม – วันที่ 30 กันยายน
2561) หากพบมีเงินเหลือจายขอใหดําเนินการสงคืน กองบริหารการคลัง (ฝายงบประมาณ) โดยมีขั้นตอนการคืนเงิน
ที่จําเปนตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด และมีหนังสือใหผูวาราชการจังหวัดลงนามถึงปลัดกระทรวงแรงงาน
อยางเปนทางการ โดยขอใหรายงาน ตามแบบฟอรม 2.2 ในภาคผนวก
(2) การรายงานผลของสํานักงานแรงงานจังหวัดเพิ่มเติมกิจกรรมยอย การจัดทําบทวิเคราะห การ
รายงานสถานการณ และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
(2.1) ในปงบประมาณ 2561 สํานักงานแรงงานจังหวัดจะตองจัดทําผลงานและจัดเก็บผลงานใหเปน
ระบบและมีหลักฐานอางอิงผลงานชัดเจน เพื่อรอการตรวจประเมินจากหนวยประเมินผลทั้งจากภายในและภายนอก
สังกัดกระทรวงแรงงาน เนื่องจากกิจกรรมยอยนี้เปนงบรายจายอื่น โดยจะตองรวบรวมหลักฐานตางๆ ที่ไดดําเนินงาน
ในกิจกรรมและจัดเก็บใหเปนระบบ ดังตอไปนี้
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1. จัดเก็บหลักฐานเอกสารรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด 5 เลมและบันทึกลงแผน CD
ที่สํานักงานแรงงานจังหวัด และจัดสง กองเศรษฐกิจการแรงงาน (ไตรมาสละ 2 เลม และรายป 1 เลม
พรอมแผน CD) ดังนี้
 ไตรมาสที่ 3 ป 2560 (กรกฎาคม – กัน ยายน 2560) กําหนดเผยแพรภ ายในวั น ที่
15 พฤศจิกายน 2560 กําหนดสงถึงกองเศรษฐกิจการแรงงานอยางชาที่สุด ภายใน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราสงที่ไปรษณียไทยเปนหลัก)
 ไตรมาสที่ 4 ป 2560 (ตุ ล าคม - ธั น วาคม 2560) กํ า หนดเผยแพร ภ ายในวั น ที่
15 กุมภาพันธ 2561 กําหนดสงถึงกองเศรษฐกิจการแรงงานอยางชาที่สุด ภายในวันที่
20 กุมภาพันธ 2561 (ยึดวันประทับตราสงที่ไปรษณียไทยเปนหลัก)
 รายป 2560 (มกราคม – ธันวาคม 2560) กําหนดเผยแพรภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ
2561กําหนดสงถึงกองเศรษฐกิจการแรงงานอยางชาที่สุด ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ
2561 (ยึดวันประทับตราสงที่ไปรษณียไทยเปนหลัก)
 ไตรมาสที่ 1 ป 2561 (มกราคม – มี นาคม 2561) กําหนดเผยแพรภ ายในวันที่ 16
พฤษภาคม 2561 กําหนดสงถึงกองเศรษฐกิจการแรงงานอยางชาที่สุด ภายในวันที่
21 พฤษภาคม 2561 (ยึดวันประทับตราสงที่ไปรษณียไทยเปนหลัก)
 ไตรมาสที่ 2 ป 2561 (เมษายน – มิ ถุนายน 2561) กํ าหนดเผยแพรภายในวันที่ 15 สิ งหาคม
2561 กําหนดสงถึงกองเศรษฐกิจการแรงงานอยางชาที่สุด ภายในวันที่ 20 สิงหาคม
2561 (ยึดวันประทับตราสงที่ไปรษณียไทยเปนหลัก)
หากสํ านั กงานแรงงานจั งหวั ด จั ดส งรายงานสถานการณ แรงงานจังหวัดรายไตรมาส/ป ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส informal@mol.go.th หรือ informal@mol.mail.go.th ตองสงทั้งหนังสือนําสงและไฟล
หนังสือรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด กองเศรษฐกิจการแรงงานจึงจะประทับตรารับได หากขาดไฟลใด
ไฟลหนึ่ง กองเศรษฐกิจการแรงงานจะไมรับประทับตราหนังสือ
2. หลักฐานการจัดจางเจาหนาที่ภายใตโครงการของจังหวัด
3. หลักฐานการจัดเก็บขอมูลสถิติแรงงานนอกระบบ
4. หลักฐานการจัดเก็บขอมูลเชิงสํารวจเพื่อสนับสนุนงานคาจางขั้นต่ําจังหวัด การสํารวจอุปสงค
และอุปทานแรงงาน และขอมูลการใหบริการศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานระดับจังหวัด (ถามี)
5. หลักฐานการจัดเก็บขอมูลสถิติผลการดําเนินงานโครงการจางงานเรงดวน โครงการยาเสพติด
โครงการอาสาสมัครแรงงาน โครงการระบบฐานขอมูลปฏิบัติการแรงงานจังหวัด และอื่น ๆ ที่ จังหวัด
จัดเก็บ
(2.2) การจัดสงแบบรายงานผลการดําเนินงานในกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการจัดทํารายงาน
สถานการณแรงงานจังหวัด ขอใหสํานักงานแรงงานจังหวัดจัดทําแบบสรุปรายงานผลการดําเนินงาน ในกิจกรรมเมื่อ
สิ้นปงบประมาน 2561 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ตามแบบฟอรม 3
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6.3 สํานักงานแรงงานจังหวัดทําการบันทึกรายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอรายงาน
สถานการณแรงงานจังหวัดในรูปแบบ Google Documents ผานเว็บไซตกระทรวงแรงงาน เลือกนักวิชาการแรงงาน
เลือกสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด ปงบประมาณ 2561 หรือเขาผาน
ชองทางเว็บกระทรวง Banner ระบบเตือนภัยดานแรงงาน เลือกบทวิเคราะหสถานการณแรงงาน เลือกแบบสํารวจ/
รายงานผลการสํารวจ เลือกแบบสรุปผลสํารวจความคิดเห็นที่มีตอรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด ปงบประมาณ
2561 และใหจัดสงรายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอ “รายงานสถานการณแรงงานจังหวัด” ให
กองเศรษฐกิจการแรงงาน อยางเปนทางการ อยางชาสุดภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามแบบฟอรม 4 และ
แบบฟอรม 5 (Google Document)
7. พื้นที่ดําเนินการ : สํานักงานแรงงานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
8. หนวยงานรับผิดชอบ : กองเศรษฐกิจการแรงงาน
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โครงการสํารวจขอมูลความตองการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่ อสํ ารวจขอมู ลความตองการแรงงาน การขาดแคลนแรงงาน การเขาออกจากงาน รายได และระดั บ
ความสามารถดานตางๆ ของแรงงาน
1.2 เพื่อพัฒนาฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานกําลังคนระดับจังหวัดและระดับประเทศ ใหเปนปจจุบันสอดคลอง
กับสภาวการณ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพื่อใชในการวางแผนการผลิตและการพัฒ นากําลังคนได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. เปาหมายของงาน
ในการดํ าเนิ น งานของสํ านั กงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตั วชี้วั ดและเกณฑ การวัดที่ ใช ในการติด ตามผล
ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการสํารวจขอมูลความตองการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ
กิจกรรมหลัก : ศึกษา วิเคราะห วิจัย และการเตือนภัยดานแรงงาน

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ : ผลการ
สํารวจ ขอมูลความ
ตองการและการขาด
แคลนแรงงาน
เชิงคุณภาพ : จํานวน
ขอเสนอเกี่ยวกับ
ความตองการแรงงาน
และการขาดแคลน
แรงงาน

ตัวชี้วัดกิจกรรม
เปาหมายของกิจกรรม
ขอมูลการสํารวจ - สํานักงานแรงงานจังหวัด
ความตองการ
76 จังหวัด สํารวจขอมูลความตองการ
แรงงานและการ แรงงานและการขาดแคลนแรงงานของ
ขาดแคลนแรงงาน สถานประกอบการ และบันทึกขอมูลลง
ในระบบฐานขอมูลอุปสงคและอุปทาน
ดานแรงงานของจังหวัด
- รายงานการวิเคราะหขอมูลอุปสงค
และอุปทานแรงงานของจังหวัด
76 จังหวัด

เปาหมายของ สรจ.
- สํานักงานแรงงานจังหวัด
ดําเนินการสํารวจและบันทึกขอมูล
ความตองการแรงงานและขาด
แคลนแรงงานของสถาน
ประกอบการถูกตองครบถวนไมนอ ย
กวารอยละ 80 ของจํานวนตัวอยาง
- สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดทํา
รายงานการวิเคราะหขอมูล
อุปสงคและอุปทานแรงงานของ
จังหวัด 1 เรื่อง

3. รูปแบบการทํางาน
ทุกจังหวัดมีการสํารวจขอมูลความตองการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ บันทึก
ขอมูลลงในระบบฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานดานแรงงานของจังหวัด และจัดทํารายงานการวิเคราะหขอมูลอุปสงค
และอุปทานแรงงาน เพื่อใชในการวางแผนและพัฒนากําลังคนของจังหวัด
4. ขั้นตอนการทํางาน
1) ดําเนิ นการสํ ารวจขอมู ลโดยใชรายชื่อสถานประกอบการที่ มีอยู ในระบบประกันสั งคม ดวยวิธีการสุ มตั วอย าง
(Sampling) จากสถานประกอบการที่ มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไปทุกจังหวัด โดยแบงขนาดสถานประกอบการออกเปน 4
ขนาด คือ 1. สถานประกอบการขนาดเล็กมาก (ลูกจางตั้งแต 1–10 คน) 2.สถานประกอบการขนาดเล็ก (ลูกจางตั้งแต 11–
50 คน) 3. สถานประกอบการขนาดกลาง ( ลูกจางตั้งแต 51 – 200 คน ) 4. สถานประกอบการขนาดใหญ (ลูกจางตั้งแต
200 คนขึ้นไป)
2) สํารวจขอมูลผูสําเร็จการศึกษาในป พ.ศ. 2559 (ปการศึกษา 2558) ที่มีการศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
ขึ้นไป จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด
หรือสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยทุกแหงในพื้นที่จังหวัด
3) บันทึกขอมูลที่ไดจากการสํารวจลงในระบบฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานกําลังคน
4) จัดทํารายงานการวิเคราะหขอมูลอุปสงคและอุปทานแรงงานของจังหวัด
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5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

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

1. อบรมชี้แจงเจาหนาที่สํานักงาน
แรงงานจังหวัด เกี่ยวกับการสํารวจ
และบันทึกขอมูลอุปสงคและ
อุปทานแรงงานในระดับจังหวัด
2. ดําเนินการสํารวจโดยใชรายชื่อ
สถานประกอบการที่มีอยูในระบบ
ประกันสังคม โดยใชวิธีการสุม
ตัวอยาง (Sampling) จากสถาน
ประกอบการที่มลี ูกจางตั้งแต 1 คน
ขึ้นไปทุกจังหวัด โดยแบงขนาด
สถานประกอบการออกเปน 4
ขนาดคือ 1)สถานประกอบการ
ขนาดเล็กมาก (ลูกจางตั้งแต 1 –
10 คน) 2). สถานประกอบการ
ขนาดเล็ก (ลูกจางตั้งแต 11 – 50
คน) 3) สถานประกอบการขนาด
กลาง (ลูกจางตั้งแต 51 – 200 คน)
4) สถานประกอบการขนาดใหญ
(ลูกจางตั้งแต 200 คน ขึ้นไป)
3. สํารวจขอมูลผูสําเร็จการศึกษาใน
ป พ.ศ. 2559 (ปการศึกษา 2558)
ที่ มี ก า ร ศึ ก ษ า ตั้ ง แ ต ร ะ ดั บ
มั ธ ยม ศึ กษ าป ที่ 3 ขึ้ น ไป จาก
สํ า นั ก งาน เข ต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษ า
ประถมศึ ก ษา สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
จั ง ห วั ด ห รื อ สถาน ศึ กษ าระดั บ
อาชี วศึ ก ษา และมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก
แหงในพื้นที่จังหวัด
4. บันทึกขอมูลที่ไดจากการสํารวจ
ลงในระบบฐานข อ มู ล อุ ป สงค แ ละ
อุปทานกําลังคน
5.อบรมเจาหนาที่สํานักงานแรงงาน
จังหวัด เกี่ยวกั บการวิเคราะหและ
ประมวลผลข อ มู ล อุ ป สงค แ ละ
อุปทานแรงงานในระดับจังหวัด
6. จัดทํารายงานการวิเคราะหขอมูล
อุ ป สงค แ ละอุ ป ทานแรงงานของ
จังหวัด
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6. การรายงานผล
1) รายงานผลการสํ ารวจและบั น ทึ กข อมู ล ในระบบฐานขอมูล อุป สงคและอุป ทานดานแรงงาน ภายในวั น ที่
31 มีนาคม 2560
2) รายงานการวิเคราะหขอมูลอุปสงคและอุปทานแรงงานของจังหวัด ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
3) รายงานผลการใชจายเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
ทั้งนี้ การเบิกจายงบประมาณ ขอใหเบิกใหถูกตองตามผลผลิตกิจกรรมที่แจงไว
7. พื้นที่ดําเนินการ 76 จังหวัดทั่วประเทศ
8. หนวยงานรับผิดชอบ กองเศรษฐกิจการแรงงาน
9. (ถามี) เอกสารแนบ เชน แบบฟอรมการรายงาน แบบฟอรมการสํารวจ
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โครงการสนับสนุนแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด
1. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหการดําเนิ นการแกไขป ญหาความเดือดรอนของประชาชนในภารกิจของกระทรวงแรงงาน เกิด
ผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม และประชาชนไดรับความพึงพอใจ
2) เพื่ อสรางจิตสํานึก ทัศนคติ ความพรอม และตรงตอเวลาในการใหบริการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน
3) เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกเจาหนาที่กระทรวงแรงงานในการปฏิบัติงานแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน
2. เปาหมายของงาน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดที่ใชในการติดตามผล
ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน : พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ผลผลิต : ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก : จัดทําขอเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร แผนดานแรงงานทั้งในและตางประเทศ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการ : สนับสนุนแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ : จํานวนยุทธศาสตร
แผน และขอเสนอ
เชิงคุณภาพ : รอยละของ
ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ ที่ผา น
ความเห็นชอบจากผูบริหาร

ตัวชี้วัดกิจกรรม
จํานวนขอเสนอจากการ
ติดตามและประเมินผล

เปาหมายของกิจกรรม
สนับสนุนงบประมาณให
สํานักงานแรงงานจังหวัด
ทุกจังหวัด เปนคาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายตาง ๆ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ
ผลสําเร็จ ประชาชนไดรับ
ความพึงพอใจ

เปาหมายของ สรจ.
จํานวนเรื่องรองทุกข
รองเรียนของประชาชน
ไดรับการแกไขอยางเปน
รูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์
และยุติ

3. รูปแบบของการทํางาน
สํานักงานแรงงานจังหวัดเปนศูนยประสานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงานระดับ
จังหวัด โดยอํานวยการ ประสานงานไปยังหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อให
ปญหาความเดือดรอนดานแรงงานของประชาชน ขอรองทุกข รองเรียน ไดรับการแกไขอยางเปนรูปธรรม และยุติ
แนวทางการปฏิบัติ สามารถดําเนินการไดตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ ดังนี้
(1) จัดตั้งศูนยประสานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด
- เพื่ อ ดํ า เนิ น การแก ไขป ญ หาความเดือ ดรอนของประชาชนในภารกิ จ ของกระทรวงแรงงาน ให เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม
- เพื่อรับทราบ ติดตามความคืบหนา รวบรวมและรายงานการแกไขปญหาความเดือดรอนดานแรงงาน
ของประชาชน
- เพื่อพิ จารณาการแกไขป ญหาความเดือดรอนดานแรงงาน กรณี ที่หนวยงานไม สามารถยุติเรื่องและ/หรือ
จําเปนตองหารือ พิจารณารวมกัน
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(2) แตงตั้งหัวหนาศูนยประสานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนฯ รองหัวหนาศูนยฯ กรรมการ
ศูนย เจาหนาที่ประจําศูนย และผูชวยหัวหนาศูนย เปนตน (ประกอบดวย หัวหนาหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานใน
จังหวัด และ/หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย สํานักงานแรงงานจังหวัดเปนฝายเลขานุการ หรือตามความเหมาะสม)
(3) แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานประสานการแก ไขป ญหาความเดื อดร อนของประชาชนด านแรงงานระดั บจั งหวั ด
(ประกอบดวย เจาหนาที่หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานที่ไดรับมอบหมาย รวมเปนคณะทํางาน สํานักงานแรงงานจังหวัด
เปนฝายเลขานุการคณะทํางาน)
- เพื่อพิจารณาการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงาน
- จัดทําองคความรูดานแรงงานเพื่อใหบริการประชาชนในลักษณะคําถาม - คําตอบ ใชเปนคูมือ ในการ
ตอบขอรองทุกขใหกับประชาชนที่มารับบริการดานแรงงาน
(4) การดําเนินงานฯ สามารถบูรณาการทํางานรวมกับการรายงานสถานการณดานแรงงาน และปญหาเรงดวนดาน
แรงงานในพื้ น ที่ (รายละเอี ย ดปรากฏตามหนั ง สื อ กระทรวงแรงงาน ที่ รง 0203.1/ว 1228 ลงวั น ที่
5 สิงหาคม 2558)
(5) การใชจายเงิน สามารถเบิกจายงบประมาณโครงการดังกลาวได ดังนี้
- คาใชจายในการจัดประชุมเพื่อจัดทําองคความรูการใหบริการประชาชนในลักษณะ คําถาม - คําตอบ
เพื่อใชเปนขอมูลในการใหบริการประชาชนตอบขอรองทุกข/รองเรียน ดานแรงงาน
- คาใชจายในการจัดประชุมตาง ๆ เกี่ยวกับการแกไขปญหาขอรองทุกข/รองเรียน ดานแรงงาน
- คาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ แผนพับ และอื่น ๆ เกี่ยวกับชองทางการรองทุกข/รองเรียน
ดานแรงงาน ใหประชาชนไดรับทราบ
- คาใชจายเปนคาวัสดุ อุปกรณสํานักงาน และการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการแกไขปญหา ขอรอง
ทุกข/รองเรียน ดานแรงงาน เชน กระดาษ หมึกพิมพ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาเดินทางไปราชการ เปนตน
4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 ศู น ย บ ริ ก ารประชาชนกระทรวงแรงงานโอนงบประมาณให สํ า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด จํ า นวน
76 จังหวัด ๆ ละ 36,000 บาท (โอนงบประมาณใหจังหวัดชวงที่ 1 จังหวัดละ 18,000 บาท ในเดือนตุลาคม 2559
และโอนงบประมาณใหจังหวัดชวงที่ 2 จังหวัดละ 18,000 บาท ในเดือนมีนาคม 2560)
4.2 สํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและติดตามผลการ
ดําเนินงาน
4.3 สํ านั ก งานแรงงานจั งหวั ด รายงานผลการใช จ ายเงิน ให กั บ สํ านั ก ตรวจและประเมิ น ผล (รายงานให
ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน) ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
4.4 สํ า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด รายงานผลแก ไ ขป ญ หาความเดื อ ดร อ นของประชาชนด า นแรงงาน
การรั บ เรื่ อ งร องทุ ก ข ร อ งเรี ย น เรื่ อ งที่ อ ยู ร ะหว างดํ าเนิ น การ เรื่อ งที่ ดําเนิ น การจนได ขอ ยุ ติ ให สํานั กตรวจและ
ประเมินผล (รายงานใหกลุมงานตรวจราชการตามแบบฟอรมหนังสือกระทรวงแรงงาน ดวนที่สุด ที่ รง 0203.1/ว 1658 ลงวันที่
15 ตุลาคม 2558) ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
4.5 ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน รายงานตามขอ 4.4 ใหที่ประชุมกระทรวงแรงงานทราบทุกเดือน
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5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. โอนงบประมาณให สรจ. ทุกจังหวัด
2. สรจ. ดําเนินการเพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนและ
ติดตามผลการดําเนินงาน
3. สรจ. ราย งาน ผ ล การใช จ า ย เงิ น
ให ศบช. ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
4. สรจ. รายงานผลการการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงาน
เรื่องรองเรียน เรื่องที่อยูระหวาง
ดําเนินการ เรื่องที่ดําเนินการจนไดขอยุติ
ให ศบช. ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
5. ศบช. รายงานผลเรื่องรองเรียน รองทุกข
เรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ เรื่องที่
ดําเนินการจนไดขอยุติ นําเสนอที่ประชุม
กระทรวงแรงงานทุกเดือน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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6. การรายงานผล
6.1 รายงานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงาน เปนรายเดือนของจังหวัด จํานวนเรื่อง
ที่ไดรับ จํานวนเรื่องแลวเสร็จ จํานวนเรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ จําแนกตามประเด็นเรื่อง (รายงานใหกลุมงานตรวจ
ราชการตามแบบฟอรมหนังสือกระทรวงแรงงาน ดวนที่สุด ที่ รง 0203.1/ว 1658 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558)
6.2 รายงานการใชจายเงินที่ โอนให สํานักงานแรงงานจังหวัด (รายงานใหศูน ยบริการประชาชนกระทรวง
แรงงาน)
7. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
8. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักตรวจและประเมินผล / สํานักงานแรงงานจังหวัด
9. เอกสารแนบ
9.1 แบบฟอรมรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2560 โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด
9.2 แบบตารางสรุปผลการแกไขปญหาความเดือดรอนดานแรงงาน และรายงานผลการแกไขปญหาความ
เดือดรอนดานแรงงานของประชาชนในพื้นที่ (แบบ ร.รง.1)
9.3 ผังกระบวนงานการดําเนินงานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด
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การจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคาจางของจังหวัด
กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด
1. วัตถุประสงค
สํานักงานแรงงานจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
เพื่อ
1.1 ติดตามสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม แรงงานของจังหวัด
1.2 แจงการใชบังคับประกาศคณะกรรมการคาจางในเรื่องตาง ๆ
1.3 พิจารณาผลการสํารวจขอมูลที่ดําเนินการโดยจังหวัดในเรื่องที่เกี่ยวของกับการกําหนดอัตราคาจาง
1.4 พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา, การกําหนดคาจางตามมาตรฐานฝมือ, การใช
บังคับมาตรการดานคาจาง และอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
2. เปาหมายของงาน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัด และเกณฑการวัดที่จะใชในการติดตามผลภายใต
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2561
ในแผนงาน : พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ผลผลิต : ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก : จัดทําขอเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร แผนดานแรงงาน ทั้งในและตางประเทศ และติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน
กิจกรรมรอง : จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
กิจกรรมยอย : การจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคาจางของจังหวัด ดังนี้
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เชิงปริมาณ :
จํานวนยุทธศาสตร แผน และ
ขอเสนอ 27 เรื่อง

เชิงปริมาณ :
จํานวนครั้งของการจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการ
คาจางจังหวัดทุกจังหวัด

เปาหมายของกิจกรรม
เชิงปริมาณ :
152 ครั้ง (76 จังหวัด)

เปาหมายของ สรจ.
เชิงปริมาณ :
ประชุมจังหวัดละ 2 ครั้ง
เดือนกรกฎาคม และ
สิงหาคม

เชิงคุณภาพ :
รอยละของยุทธศาสตร แผน
ขอเสนอ ที่ผานความเห็นชอบ
จากผูบริหาร (รอยละ 85)

3. รูปแบบของการทํางาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดประชุมคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัดในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม รวม 2
ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2561 โดยมีแนววาระการประชุม
(1) ติดตามและพิจารณาสถานการณทางเศรษฐกิจ การครองชีพ แรงงาน สังคม และผลกระทบของ
จังหวัดในชวงที่ผานมาตั้งแต ป 2560
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(2) รับทราบแผนการดําเนิน การและพิจารณาขอมูลขอเท็ จจริงจากการสํารวจขอมูลคาใชจาย ที่
จําเปนของแรงงานทั่วไปแรกเขาทํางาน ในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด (รายละเอียดตามกิจกรรม 3)
(3) รับทราบแผนการดําเนินการและพิจารณาผลการสํารวจขอมูลคาจางตามมาตรฐานฝมือ ใน
ตลาดแรงงานของจังหวัด (รายละเอียดตามกิจกรรม 4) และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการคาจาง
(4) รับทราบแผนการดําเนินการสรรหาคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัด
(5) รับทราบความคืบหนาเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการคาจาง
จังหวัด
(6) รับทราบความคืบหนาเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา
(7) พิ จ ารณาเสนอความเห็ น เกี่ย วกับ การกําหนดอั ตราค าจางขั้น ต่ํ า, การกํ าหนดคาจ าง ตาม
มาตรฐานฝมือ, การพัฒนาระบบคาจางและรายไดของจังหวัด หรือเรื่องอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
(8) พิจารณากําหนดกรอบแนวทางและหลักเกณฑการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําของจังหวัด ที่จะ
ใชในการพิจารณาเสนอแนะอัตราคาจางขั้นต่ําของจังหวัดตอคณะกรรมการคาจาง
ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2561 โดยมีแนววาระการประชุม
(1) ติดตามสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม แรงงานของจังหวัด
(2) พิจารณาและลงมติเสนออัตราคาจางขั้นต่ําของจังหวัดตอคณะกรรมการคาจาง
(3) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคาจางและรายไดของจังหวัด หรืออื่นๆ ตามที่
เห็นสมควร
หมายเหตุ แนววาระการประชุมในแตละครั้งอาจเปลี่ยนแปลงไดตามมติคณะกรรมการคาจาง หรือตามที่ฝาย
เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ จังหวัดพิจารณาเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงบางวาระการประชุม โดยไมกระทบตอ
แผนการดําเนินงานสําคัญตามมติคณะกรรมการคาจาง
4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 จัดทํ าระเบี ย บวาระการประชุมตามแผนงานแตล ะครั้ง (รายละเอีย ดตามข อ 3. รูป แบบของ การ
ทํางาน) และตามที่คณะกรรมการคาจางมอบหมายซึ่งจะแจงใหทราบในภายหลัง
4.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัดในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม (ตามระเบียบคณะกรรมการ
คาจางวาดวยองคประชุมและวิธีการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางจังหวัด พ.ศ. 2553)
4.3 หลังจากประชุมคณะอนุกรรมการฯ เสร็จเรียบรอยในแตละครั้งแลว ใหจัดทําสรุปผลการประชุม รายงาน
การประชุม และรายงานการใชจายเงินใหสํานักงานคณะกรรมการคาจางภายในสองสัปดาห
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

ต.ค.
60

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

จัดประชุมคณะ
อนุกรรมการคาจาง
จังหวัด จํานวน 2 ครั้ง

6. การรายงานผล
เมื่อจัดประชุมเสร็จในแตละครั้ง ใหรายงานผลการดําเนินงานภายในสองสัปดาห ดังนี้
ครั้งที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2561
(1) แบบสรุปผลการประชุม (ตามแบบขอ 9.1)
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ก.ค.
61

ส.ค.
61

1

1

ก.ย.
61

(2) รายงานการประชุม
(3) รายงานผลการใชจายเงินตามแบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2561 (ตาม
แบบขอ 9.4) ทั้งนี้ คาใชจายที่รายงานตามแบบฟอรมดังกลาว ขอใหตรงกับการบัน ทึกขอมูลในระบบ
GFMIS และเบิกจายใหถูกตองตามผลผลิต กิจกรรมที่แจงไว
ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2561
(1) แบบรายงานสรุปผลการประชุม (ตามแบบขอ 9.2)
(2) บันทึกรับรองมติการประชุม (ตามแบบขอ 9.3)
(3) รายงานการประชุม
(4) รายงานผลการใชจายเงินตามแบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2561 (ตาม
แบบขอ 9.4) ทั้งนี้ คาใชจายที่รายงานตามแบบฟอรมดังกลาว ขอใหตรงกับการบันทึกขอมูลในระบบ
GFMIS และเบิกจายใหถูกตองตามผลผลิต กิจกรรมที่แจงไว
7. พื้นที่ดําเนินการ
76 จังหวัด
8. หนวยงานรับผิดชอบ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการคาจาง โทรศัพท 02 232 1137, 02 232 1139, 02 232
1140 โทรสาร 02 643 4456 E-Mail : minimumwage588@gmail.com
9. เอกสารแนบ ไดแก
9.1 แบบสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัด
9.2 แบบรายงานสรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาเสนอแนะอัตราคาจางขั้นต่ํา
9.3 บันทึกรับรองมติการประชุมเพื่อพิจารณาเสนอแนะอัตราคาจางขั้นต่ํา
9.4 แบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2561
กิจกรรมที่ 2 การสรรหาอนุกรรมการคาจางจังหวัด
1. วัตถุประสงค
เพื่ อดํ าเนิ นการสรรหาผูแทนฝายนายจ าง ผูแทนฝายลู กจาง และเสนอรายชื่อผูแทนภาครัฐ
ตอ
คณะกรรมการคาจาง ชุดที่ 20 (ชุดใหม) แตงตั้งเปนอนุกรรมการคาจางจังหวัด ตามระเบียบคณะกรรมการคาจางวา
ดวยการไดมาและการพนจากตําแหนงของคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัด พ.ศ. ....
2. เปาหมายของงาน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัด และเกณฑการวัดที่จะใช
ในการ
ติดตามผลภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2561
ในแผนงาน : พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ผลผลิต : ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก : จัดทําขอเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร แผนดานแรงงาน ทั้งในและตางประเทศ และติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน
กิจกรรมยอย : การจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคาจางของจังหวัด ดังนี้
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ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เชิงปริมาณ :
จํานวนยุทธศาสตร แผน และ
ขอเสนอ 27 เรื่อง

เชิงปริมาณ :
จํานวนเรื่อง

เชิงคุณภาพ :
รอยละของยุทธศาสตร แผน
ขอเสนอ ที่ผานความเห็นชอบ
จากผูบริหาร (รอยละ 85)

เชิงคุณภาพ :
คณะกรรมการคาจาง
แตงตั้งเปน
คณะอนุกรรมการคาจาง
จังหวัด

เปาหมายของกิจกรรม

เชิงปริมาณ :
จํานวน 76 เรื่อง

เปาหมายของ สรจ.

เชิงปริมาณ :
จังหวัดละ 1 เรื่อง
(ประชุมคณะอนุกรรมการ
สรรหาฯ 1 ครั้ง)
เชิงคุณภาพ :
เชิงคุณภาพ :
แตละจังหวัดดําเนินการ
ทุกจังหวัดเสนอรายชื่อ
คัดเลือกอนุกรรมการ
อนุกรรมการฝายนายจาง
ฝายรัฐบาล และประชุมเพื่อ
และฝายลูกจาง เสนอตอ
สรรหาอนุกรรมการฝาย
คณะกรรมการคาจางเพื่อ
แตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการ นายจางและฝายลูกจาง
คาจางจังหวัด

3. รูปแบบของการทํางาน
ทุกจังหวัด ดําเนิน การสรรหาอนุ กรรมการคาจ างจังหวัดในคณะกรรมการคาจางชุดที่ 20 (ชุดใหม) ตาม
ระเบียบคณะกรรมการคาจางวาดวยการไดมาและการพนจากตําแหนงของคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัด พ.ศ. ....
ในช วงเดื อนตุ ล าคม 2560 – เมษายน 2561 ตามแผนการดํ าเนิ น การสรรหาคณะอนุ กรรมการค าจ างจังหวั ด ใน
คณะกรรมการคาจางชุดที่ 20
ทั้ ง นี้ กองเศรษฐกิ จ การแรงงาน สํ า นั ก งานคณะกรรมการค า จ า ง อยู ร ะหว า งการปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ
คณะกรรมการคาจ างวาดวยการไดมาและการพน จากตําแหนงของคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัด
ใน
คณะกรรมการคาจางชุดที่ 20 เมื่อดําเนิน การแลวเสร็จจะแจงใหทราบลวงหน ากอนการสรรหาคณะอนุกรรมการ
คาจางจังหวัด
4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 เมื่ อ คณะกรรมการค า จ า งกํ า หนดให มี ก ารสรรหาอนุ ก รรมการค าจ างจังหวัด ทั่ ว ประเทศ สํ านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงานจะมีหนังสือแจงสํานักงานแรงงานจังหวัดใหดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการคาจางวาดวย
การได มาและการพ น จากตํ าแหน งของคณะอนุ กรรมการค าจางจังหวัด พ.ศ..... และคู มื อการดํ าเนิ น การสรรหา
คณะอนุกรรมการคาจางจังหวัดในคณะกรรมการคาจางชุดที่ 20
4.2 กองเศรษฐกิ จ การแรงงาน สํ านั ก งานคณะกรรมการค าจ า ง ตรวจสอบหลั ก ฐานการสมั ค ร เสนอให
คณะกรรมการค าจางให ความเห็ นชอบ และจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัด เสนอ ประธาน
กรรมการ (ปลัดกระทรวงแรงงาน) ลงนามแตงตั้ง และมีหนังสือพรอมสําเนาแจงจังหวัดตอไป
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน

แผนงาน/ผลผลิต/
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย
จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
สรรหาอนุกรรมการคาจางจังหวัด
1

ก.ย.
61

6. การรายงานผล
ดําเนินการแลวเสร็จ (เมษายน 2561) ใหรายงานผลการใชจายเงินภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ตาม
แบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2561 (ตามแบบขอ 9.1) ทั้งนี้ คาใชจาย ที่รายงาน
ตามแบบฟอร มดั งกล าว ขอให ต รงกั บ การบั น ทึ กข อมู ล ในระบบ GFMIS และเบิ ก จายให ถูกต อง ตามผลผลิ ต
กิจกรรมที่แจงไว
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7. พื้นที่ดําเนินการ
76 จังหวัด
8. หนวยงานรับผิดชอบ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการคาจาง โทรศัพท 02 232 1137, 02 232 1139,
02 232 1140 , 02 232 1297 โทรสาร 02 643 4456 E-Mail : minimumwage588@gmail.com
9. เอกสารแนบ
9.1 แบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2561
หมายเหตุ
1. สําหรับแผนการดําเนินการสรรหาคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัด ในคณะกรรมการคาจางชุดที่ 20 และ
แผนผังขั้นตอนการดําเนินการสรรหาคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัดในคณะกรรมการคาจางชุดที่ 20 จะแจงใหทราบ
ในภายหลัง
2. การประชุมสรรหาคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัดไดรับจัดสรรงบประมาณ ป 2559 จึงไดมี
การกัน
เงินไว แตไมไดมีการดําเนินการ ซึ่งจะตองดําเนินการภายหลังแตงตั้งคณะกรรมการคาจางชุดที่ 20 เนื่องจากป 2560
และ 2561 ไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 การสํารวจคาใชจายที่จําเปนของแรงงานทั่วไปแรกเขาทํางาน ในภาคอุตสาหกรรม
1. วัตถุประสงค
เพื่อให ไดขอมูลและรายงานผลการสํารวจรายไดและคาใชจายที่จําเปนของแรงงานทั่วไปแรกเขาทํางาน ใน
ภาคอุตสาหกรรมป 2561 นํ าเสนอตอคณะกรรมการคาจางเพื่อใชในการศึกษาและพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําตาม
หลักเกณฑ แหงพระราชบัญญั ติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 มาตรา 87
2. เปาหมายของงาน
ในการดํ าเนิ นงานของสํ านั กงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้ วัด และเกณฑ การวัดที่ จะใช ในการติ ดตามผล
ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2561
ในแผนงาน : พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ผลผลิต : ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก : จัดทําขอเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร แผนดานแรงงาน ทั้งในและตางประเทศ และติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน
กิจกรรมรอง : จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
กิจกรรมยอย : การจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคาจางของจังหวัด ดังนี้
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ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ :
จํานวนยุทธศาสตร แผน
และขอเสนอ 27 เรื่อง
เชิงคุณภาพ :
รอยละของยุทธศาสตร แผน
ขอเสนอ ที่ผานความเห็นชอบ
จากผูบริหาร (รอยละ 85)

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

เปาหมายของกิจกรรม
เปาหมายของ สรจ.
ขอมูลคาใชจายที่จําเปนของ
รอยละของผลการ
แรงงานไรฝมือ (แรงงานเพื่อพัฒนา
สํารวจฯเทียบกับ
ฝมือ) ในแตละจังหวัด โดยแยกตาม
จํานวนเปาหมาย
พื้นที่ ไดแก
จํานวน 76 ครั้ง
1. คาจางของแรงงานไรฝมือตอวัน
2 รายไดอื่นๆนอกเหนือคาจางตอวัน
3. คาใชจายตอเดือน
4. เปรียบเทียบคาใชจายในการครอง
ชีพตามอัตภาพ
5. เปรียบเทียบคาใชจายในการครอง
ชีพตามคุณภาพ

3. รูปแบบของการทํางาน
ทุกจังหวัดดําเนินการจางสํารวจเพื่อจัดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนแรงงานที่มีวุฒิการศึกษา ไมเกิน
ชั้น ม.6 ทั้งที่เพิ่งจบการศึกษา หรือจบมาหลายปแลว แตไมเคยทํางาน หรือทํางานมาแลวระยะหนึ่ง แตมีอายุการ
ทํางานไมเกิน 1 ป และเกิน 1 ป แตไมเกิน 3 ป ตามจํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการคาจางกําหนด
4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการคาจาง จัดสงแบบสอบถามและแจงจํานวนตัวอยาง
สํารวจใหกับสํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด
4.2 สํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดขออนุมัติดําเนินการสํารวจฯ
4.3 สํานักงานแรงงานจังหวัดสํารวจขอมูลใหแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561 เพื่อใหทุกจังหวัดได
ขอมูลคาใชจายที่จําเปนของแรงงานในชวงเวลาเดียว ซึ่งจะเปนประโยชนในการประมวลผลขอมูลในภาพรวม ของ
ประเทศ
4.4 บันทึกขอมูลการสํารวจฯ ลงระบบ LaborQ1.net ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561
4.5 รายงานผลการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
4.6 นําเสนอตอคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัดในการประชุมเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําของจังหวัด
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61
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6. การรายงานผล
6.1 การรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อสํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการสํารวจและบันทึกขอมูลเรียบรอย
แลว (พฤษภาคม 2561) ขอใหรายงานผลการดําเนินงานใหทราบภายในเดือนมิถุนายน 2561
โดยไมตองสง
รูปเลมรายงาน (ตามแบบขอ 9.2)
6.2 การรายงานผลการใชจายเงิน เมื่อสํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการสํารวจและบันทึกขอมูลเรียบรอย
แลว (พฤษภาคม 2561) ขอใหรายงานผลการใชจายเงินภายในเดือนมิถุนายน 2561 ตามแบบฟอรมรายงานและผล
การใชจายเงินงบประมาณประจําป 2561 (ตามแบบขอ 9.1) ทั้งนี้ คาใชจายที่รายงาน
ตามแบบฟอรมดังกลาว
ขอใหตรงกับการบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS และเบิกจายใหถูกตองตามผลผลิต กิจกรรมที่แจงไว
7. พื้นที่ดําเนินการ
76 จังหวัด
8. หนวยงานรับผิดชอบ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการคาจาง โทรศัพท 02 232 1139, 02 232 1297 โทรสาร
02 643 4456 E-Mail : minimumwage588@gmail.com
9. เอกสารแนบ
9.1 แบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2561
9.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการสํารวจคาใชจายที่จําเปนของแรงงานทั่วไปแรกเขาทํางาน ใน
ภาคอุตสาหกรรม ป 2561
9.3 แบบสํารวจฯ และคําชี้แจงเกี่ยวกับการสํารวจจะสงไปพรอมหนังสือแจงใหดําเนินการ
กิจกรรมที่ 4 การสํารวจและวิเคราะหขอมูลการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือในตลาดแรงงานของจังหวัด
(ดําเนินการในบางจังหวัดที่มีกลุมเปาหมาย)
1. วัตถุประสงค
เพื่อใหไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับในแตละอาชีพตามมาตรฐานฝมือที่คณะกรรมการคาจาง
กําหนดใหดําเนินการจัดทําอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ป 2561 ของแตละจังหวัด
2. เปาหมายของงาน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัด และเกณฑการวัดที่จะใชในการติดตามผล
ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2561
ในแผนงาน : พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ผลผลิต : ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก : จัดทําขอเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร แผนดานแรงงาน ทั้งในและตางประเทศ และติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน
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ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เชิงปริมาณ :
จํานวนยุทธศาสตร แผน และ
ขอเสนอ 27 เรื่อง

เชิงประมาณ :
จํานวนการสํารวจ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตรา
คาจางที่ลูกจางไดรับ
แตละสาขาอาชีพตาม
คณะกรรมการคาจาง
กําหนด

เชิงคุณภาพ :
รอยละของยุทธศาสตร แผน
ขอเสนอ ที่ผานความเห็นชอบ
จากผูบริหาร (รอยละ 85)

จํานวน 50 ครั้ง
(เฉพาะจังหวัดที่มี
กลุมเปาหมาย)

เปาหมายของกิจกรรม

เปาหมายของ สรจ.

ขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
จะดําเนินการในบางจังหวัด
อัตราคาจางที่ลูกจางไดรับ
ที่มีกลุมเปาหมายและจะแจง
แตละสาขาอาชีพตาม
ใหทราบ
คณะกรรมการคาจางกําหนด
จํานวน 50 จังหวัด

3. รูปแบบของการทํางาน
จังหวัดกลุมเปาหมายดําเนินการศึกษาขอมูลกลุมตัวอยางและสํารวจเพื่อจัดเก็บขอมูลในชวงเดือนเมษายน –
มิถุนายน 2561
4. ขั้นตอนการทํางาน
เมื่ อกรมพั ฒ นาฝ มือแรงงานไดพิจารณาสาขาอาชีพที่มีความพรอมในการกําหนดอัตราค าจาง
ตาม
มาตรฐานฝ มื อ ป 2561 ส งให สํ านั กงานคณะกรรมการคาจางแลว มีขั้น ตอนการทํ างานที่ เชื่อมโยงกัน ทั้ งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค ดังนี้
สวนกลาง
4.1 สํานักงานคณะกรรมการคาจางจัดประชุมคณะกรรมการคาจางเพื่อพิจารณาคัดเลือกและมีมติ ใหความ
เห็นชอบสาขาอาชีพที่จะดําเนินการกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ และแตงตั้งคณะอนุกรรมการอัตราคาจาง
ตามมาตรฐานฝมือ พรอมกําหนดแผนการดําเนินงาน
4.2 คณะอนุกรรมการอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือพิจารณาจัดทําแผนและแบบสํารวจคาจาง
ตาม
มาตรฐานฝมือในตลาดแรงงาน
4.3 สํานักงานคณะกรรมการคาจางแจงสํานักงานแรงงานจังหวัด (เฉพาะจังหวัดกลุมเปาหมาย
ที่จะ
ดําเนินการสํารวจ) ใหดําเนินการสํารวจขอมูลคาจางตามมาตรฐานฝมือในสาขาอาชีพที่กําหนด
สวนภูมิภาค
4.4 สํานักงานแรงงานจังหวัด (เฉพาะจังหวัดกลุมเปาหมายที่จะดําเนินการสํารวจ) ประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อใหไดรายชื่อและที่อยูของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางกลุมเปาหมาย และ/หรือตรวจสอบ
รายชื่อสถานประกอบกิจการตามที่สํานักงานคณะกรรมการคาจางสงให
4.5 สํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการสํารวจขอมูล และจัดสงขอมูลใหสํานักงานคณะกรรมการคาจาง
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5. ตารางแผนปฏิบัติงาน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับมติคณะกรรมการคาจาง)
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย
1. สํานักงานคณะกรรมการคาจาง
กองเศรษฐกิจการแรงงาน แจงเรื่อง
แบบสอบถาม และแบบการรายงาน
พรอมโอนเงินคาใชจายในการ
ดําเนินการ ใหกับสํานักงานแรงงาน
จังหวัด 50 จังหวัด
2. สํานักงานแรงงานจังหวัด
ประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อใหไดรายชื่อ
และที่อยูของสถานประกอบกิจการ
ที่มีลูกจางกลุม เปาหมาย และ/หรือ
ตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบ
กิจการตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการคาจางสงให
3. สํานักงานแรงงานจังหวัด
ดําเนินการสํารวจขอมูลตามจํานวน
กลุมตัวอยาง สงแบบสํารวจฉบับจริง
ใหสํานักงานคณะกรรมการคาจาง
และถายสําเนาแบบสํารวจไวบันทึก
ขอมูล ประมวลผลขอมูล และ
วิเคราะหขอมูลในระดับจังหวัด

ต.ค.
60

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

6. การรายงานผล
6.1 มีหนังสือแจงรายงานผลการดําเนินงาน (ตามแบบขอ 9.1) และสงแบบสํารวจ (ฉบับจริง) ใหกอง
เศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการคาจาง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
6.2 รายงานผลการใชจายเงินตามแบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2561
(ตามแบบขอ 9.2) ทั้ งนี้ ค าใชจ ายที่ รายงานตามแบบฟอรมดังกลาว ขอใหต รงกับ การบัน ทึ กขอมูล ในระบบ
GFMIS และเบิกจายใหถูกตองตามผลผลิต กิจกรรมที่แจงไว (ภายในเดือนกรกฎาคม 2561)
7. พื้นที่ดําเนินการ
50 จังหวัดเปาหมาย (สํานักงานคณะกรรมการคาจางจะมีหนังสือแจงใหทราบตอไป)
8. หนวยงานรับผิดชอบ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการคาจาง โทรศัพท 02 232 1139, 02 232 1140, 02
232 1297 โทรสาร 02 643 4456 E-Mail : minimumwage588@gmail.com
9. เอกสารแนบ ไดแก
9.1 แบบรายงานผลการสํารวจขอมูลเพื่อประกอบการจัดทําอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ป 2561
9.2 แบบฟอรมรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2561
9.3 แบบสอบถามการสํารวจฯ จะสงไปพรอมหนังสือแจงใหดําเนินการ
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โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหจังหวัดมีแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.
2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและยุทธศาสตร
ของกระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสอดคลองกับ ทิศทางการพัฒนาดานแรงงาน
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาภาคและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดรวมทั้ง เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสถานการณ
ของจังหวัด
1.2 เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนงาน/โครงการ และการของบประมาณของแตละจังหวัดเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เปาหมายของงาน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดที่ใชในการติดตามผล
ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน : พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
โครงการ/ผลผลิต : ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมหลัก : จัดทําขอเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร แผนดานแรงงาน ทั้งในและตางประเทศ และติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน
ตัวชี้วัดผลผลิต
ตัวชี้วัดกิจกรรม
เปาหมายของกิจกรรม
เปาหมายของ สรจ.
จํานวนยุทธศาสตร เชิงปริมาณ จํานวนแผน
จังหวัดละ 1 แผน รวม - สํานักงานแรงงานจังหวัดเปน
แผน ขอเสนอ
ยุทธศาสตรดาน แรงงาน
76 แผน
หนวยงานหลักในการจัดทําและ
ระดับจังหวัด
ทบทวนแผนยุทธศาสตรดาน
แรงงานระดับจังหวัด พ.ศ.
2562- 2564 เปาหมายจังหวัด
ละ 1 แผน
เชิงคุณภาพ ระดับ
ความสําเร็จของการ ทบทวน
และจัดทําแผน ยุทธศาสตร
ดานแรงงานระดับ จังหวัด
ตามระดับความสําเร็จ ของ
การจัดทําแผนฯ แบงเปน 5
ระดับ (ตามรายละเอียด
คําอธิบายตัวชี้วัด)

ระดับคะแนนที่ 5
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ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เปาหมายของกิจกรรม

เปาหมายของ สรจ.
แผนพัฒนาจังหวัด หรือ
แผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น)
คําอธิบายตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด
โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเปนระดับขั้นความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของ
ขั้นตอนการดําเนินงานแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1
สํานักงานแรงงานจังหวัดทบทวนคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับ
จังหวัดและ จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อวิเคราะห SWOT
2
สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงาน
ระดับ จังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564
3
สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นการทบทวนแผนยุทธศาสตรดาน
แรงงาน ระดับจังหวัดจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน (ผูแทนนายจาง ลูกจาง ภาคเอกชน
NGOs นักวิชาการ และสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ) และปรับปรุงแผนยุทธศาสตรดาน
แรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-2564 (ฉบับทบทวน ประจําป พ.ศ. 2562) ใหมีความ
สมบูรณ โดยมีแผนงาน/โครงการ ป 2563 – 2564 บรรจุในแผน
4
สํานักงานแรงงานจังหวัดนําแผนยุทธศาสตรดานแรงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564
(ฉบับทบทวน ประจําป พ.ศ. 2562) เสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อใหความเห็นชอบแผนฯ
และจัดสงแผนฯ ที่ผานความเห็นชอบแลวใหกระทรวงแรงงาน ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2561
5
สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานการนําโครงการ/กิจกรรม ป 2563
จํานวนอยางนอย 1 โครงการที่บรรจุในแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด (ฉบับ
ทบทวน ประจําป พ.ศ. 2562) ไปเสนอขอบรรจุในแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (แผนพัฒนาภาค หรือแผนพัฒนาจังหวัด หรือแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
เงื่อนไข :
1. การรายงานผลการดําเนินงานในขั้นตอนการดําเนินงานในระดับที่ 5 จะตองผานขั้นตอน การดําเนินงานใน
ระดับคะแนนที่ 1-4 แลว
2. เกณฑการใหคะแนนในขั้นตอนที่ 4 พิจารณาดังนี้
2.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ เสร็จตรงตามเวลาที่ไดกําหนดไว ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
แสดงวามีความสําเร็จในการดําเนินการ 100 คะแนนเต็ม
2.2 กรณีจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ไดแลวเสร็จแตลาชากวาเวลาที่กําหนดจะถูกหักลบคะแนน ตาม
จํานวนวันที่ลาชาวันละ 1 คะแนน
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3. รูปแบบของการทํางาน
3.1 สวนกลางโอนเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากงบรายจายอื่น แผนงาน พื้นฐานดาน
การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผลผลิต ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการ
แรงงาน กิจกรรม จัดทําขอเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร แผนดานแรงงานทั้งใน และตางประเทศและติดตามประเมินผล
การดําเนินงานใหจังหวัดเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงาน ระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-2564
3.2 ส านักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-2564
ประจําป พ.ศ. 2562 โดยมุงเนนกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานในสังกัดและหนวยงาน ภายนอกในพื้นที่จังหวัด
ที่เกี่ยวของ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน
3.3 ใหความสําคัญกับการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ตามที่ไดจัดสรรงบประมาณภายใน ระยะที่
กําหนด หากไมสามารถดําเนินการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตรดานแรงงานฯ ดังกลาว จะมีผลตอ -3- การ
จัดสรรงบประมาณในปตอไป ทั้งนี้หากมีงบประมาณคงเหลือไมสามารถเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน งบประมาณได
เนื่องจากเปนงบรายจายอื่น (งบประมาณเชิงยุทธศาสตร) ขอใหสํานักงานแรงงานจังหวัด เรงดําเนินการสงคืน
งบประมาณดังกลาวใหกองบริหารการคลังภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และรายงานผล การใชจายเงินและผลการ
ดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด
4. ขั้นตอนการดําเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด
4.1 สํานักงานแรงงานจังหวัดทบทวนคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ .ศ.
2562-2564 ที่มีอยูเดิมหรือแตงตั้งคณะทํางาน ฯ โดยควรมีองคประกอบ ประกอบดวย ผูแทนคณะทํางานภาครัฐ
ไดแก อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชยจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผูอํานวยการ ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
ตามอัธยาศัยจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผูอํานวยการ ส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา ผูแทนสมาคมผูปกครองโรงเรียนประจําจังหวัด ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผูแทนวิทยาลัย
อาชีวศึกษา/วิทยาลัยสารพัดชาง/วิทยาลัยเทคนิค/ วิทยาลัยการอาชีพ และผูแทนภาคเอกชนประจําจังหวัด ไดแก
หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เปนตน
4.2 สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเพื่อวิเคราะหทิศทาง การพัฒนาดาน
แรงงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาภาคและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและปจจัยทั้งภายใน ภายนอกที่เกี่ยวของ
ดานสถานการณแรงงานในจังหวัด
4.3 สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมคณะทํางานระดับจังหวัดเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร ดานแรงงาน
ระดับจังหวัด พ.ศ. 2560 – 2564 และปรับปรุงเปนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564
(ฉบับทบทวน ป ระจําป พ.ศ. 2562) โดยมีแผนงาน/โครงการป 2563 – 2564 บรรจุในแผน ทั้งนี้ สําหรับแผนงาน/
โครงการที่บรรจุภายใตแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด ตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวงแรงงาน และเชื่อมโยงกับ แผนยุทธศาสตรหรือแผนแมบทระดับกระทรวงและสํานักงาน
ปลัดกระทรวง อาทิ แผนแมบทพัฒนา แรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนยุทธศาสตรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมทั้งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรภาคและแผนพัฒนาจังหวัด และควรเปน
งานที่ไมใชเปน ลักษณะเปนงานประจําและตองเปนประโยชนตอผูรับบริการ
คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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4.4 สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอแผนยุทธศาสตรดานแรงงาน ระดับจังหวัด
พ.ศ. 2562 – 2564 (ฉบับทบทวน ประจําป พ.ศ. 2562) โดยเชิญผูที่มีสวนเกี่ยวของจาก ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน NGO และผูแ ทนหนวยงานในสังกัดในสวนภูมิภาครวมถึงผูรับบริการและ ผูม ีสวนไดสวนเสีย
4.5 สํานักงานแรงงานจังหวัดปรับปรุงแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564 ใหมี
ความสมบูรณและนําเสนอผูวาราชการจังหวัดใหความชอบ และสงแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ.
2562 – 2564 (ฉบับทบทวน ประจําป พ.ศ. 2562) ที่ผานการเห็นชอบแลว พรอมแผน CD ไฟลขอมูล และจัดทํา
รายงานสรุปผลโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-2564 ประจําป พ.ศ. 2562
(แบบรายงานครั้งที่ 1) ใหกระทรวงแรงงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
4.6 สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดทํารายงานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรดานแรงงาน ระดับจังหวัด พ.ศ.
2562 – 2564 (แบบรายงานครั้งที่ 2) โดยจังหวัดตองมีการนําโครงการ/กิจกรรม ป 2563 (จํานวนอยางนอย 1
โครงการ) ที่บรรจุในแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด (ฉบับทบทวน ประจําป พ.ศ. 2562) ไปเสนอขอบรรจุ
ในแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แผนพัฒนาภาค หรือแผนพัฒนาจังหวัด หรือแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ใหกระทรวงแรงงานทราบ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
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.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61
1. สวนกลางวางแผนจัดสรร
งบประมาณและโอนเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561
ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด
2. สํานักงานแรงงานจังหวัดทําการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร ดาน
แรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2560 –
2564 ประจําป พ.ศ. 2562 และ
เสนอแผนฯ ใหผูวาราชการจังหวัด
เห็นชอบ และจัดสงแผนฯ พรอม
สง รายงานสรุปผลโครงการ (แบบ
รายงานครั้งที่ 1) ใหกระทรวง
แรงงานภายในวันที่ 31 มีนาคม
2560
3. สวนกลางติดตามทวงถาม การ
ดําเนินงานของสํานักงาน แรงงาน
จังหวัดในกิจกรรมที่ 2
4. สวนภูมิภาคจัดสงรายงานผล
การดําเนินงานครบ 76 จังหวัด
และสํานักงานแรงงานจังหวัด คืน
งบประมาณคงเหลือให
กองบริหารการคลัง
คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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กิจกรรม
5. สํานักงานแรงงานจังหวัด สง
รายงานผลการขับเคลื่อน แผน
ยุทธศาสตรดานแรงงาน ระดับ
จังหวัดฯ (แบบรายงาน ครั้งที่ 2)
ใหกระทรวงแรงงาน ภายในวันที่
15 สิงหาคม 2560
6. กองยุทธศาสตรและแผนงาน
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
รวบรวมและจัดทําสรุปรายงาน
โครงการฯ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

6. การรายงานผล
สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดสงขอมูลใหกระทรวงแรงงานและจัดทําแบบรายงาน ดังนี้
6.1 สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดสงแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด (ฉบับทบทวน ประจําป พ.ศ.
2562) ที่ผานความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด จํานวน 1 เลม พรอมแผน CD ไฟลขอมูล จํานวน 1 แผน ให
กระทรวงแรงงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
6.2 สํานักงานแรงงานจังหวัดรายงานสรุปผลโครงการการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงาน ระดับจังหวัด
พ.ศ. 2562 – 2564 ประจําป พ.ศ. 2562 ใหกระทรวงแรงงานทราบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 (รายงานครั้งที่ 1)
6.3 สํานักงานแรงงานจังหวัดรายงานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 –
2564 ในการนําโครงการ/กิจกรรม ป 2563 ที่บรรจุในแผนยุทธศาสตรดานแรงงาน ระดับจังหวัดฯ ไปเสนอขอบรรจุ
ในแผนพัฒนาพื้นที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหกระทรวงแรงงาน ทราบ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
(รายงานครั้งที่ 2)
7. พื้นที่ดําเนินการ
สวนภูมิภาค (76 จังหวัด)
8. หนวยงานรับผิดชอบ
กองยุทธศาสตรและแผนงาน
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
โทรศัพท 0 2232 1300, 1287, 1288
โทรสาร 0 2248 2026
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสstrategy.mol@gmail.com
9. เอกสารแนบ
9.1 แบบรายงานครั้งที่ 1 : แบบรายงานรายงานสรุปผลโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร ดานแรงงานระดับ
จังหวัด พ.ศ. 2562-2564 ประจําป พ.ศ. 2562 ส านักงานแรงงานจังหวัด..............................
9.2 แบบรายงานครั้งที่ 2 : แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562
– 2564 สํานักงานแรงงานจังหวัด..............................
คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
1. วัตถุประสงค
เพื่อบริห ารจั ดการให แรงงานนอกระบบ แรงงานสู งอายุ และแรงงานพิการ ได รับ การสงเสริมสนั บ สนุ น
คุมครอง และพัฒนา มีโอกาสในการประกอบอาชีพ มีงานทํา มีรายไดเปนของตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เปาหมายของงาน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ไดกําหนดตัวชี้วัด และเกณฑการวัดที่ใชในการติดตามผล
ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในแผนงาน
บูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
โครงการ/ผลผลิต
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
กิจกรรมหลัก
พัฒนาการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

โครงการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และ
แรงงานพิการ

รอยละ 4 ของขอมูลแรงงาน
นอกระบบรายทะเบียนใน
ฐานขอมูลตอแรงงานนอก
ระบบในจังหวัด

เปาหมายของกิจกรรม

เปาหมายของ สรจ.

แรงงานนอกระบบไดรับการ สํานักงานแรงงานจังหวัดมี
เสริมสรางความมั่นคงดาน ฐานขอมูลแรงงานนอกระบบจังหวัด
อาชีพ
สําหรับการวางแผนและการติดตาม
ผลการดําเนินงานสงเสริม คุมครอง
และพัฒนาแรงงานนอกระบบเพื่อให
มีความมั่นคงดานอาชีพ / รายได
และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี

3. รูปแบบของการทํางาน
ดําเนินงานโดยผานกลไกการบริหารโดยอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด และกลไกการปฏิบัติ
โดยศูนยป ระสานงานและสนับสนุนเครือขายแรงงานนอกระบบจังหวัด และการบูรณาการกับเครือขายทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 สํารวจ รวบรวมขอมูลหรือปรับปรุง ทบทวนขอมูลแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
และบั นทึ กขอมูลในระบบฐานขอมูลที่ สวนกลางจัด ทํา (อยูระหวางการจัด ทําระบบ คาดวาจะใชระบบไดในเดือน
เมษายน 2560)
4.2 วิเคราะหสภาพปญหาของแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการของจังหวัด
4.3 จั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร บ ริ ห ารจั ด การแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 - 2564 ของจั งหวั ด ตามกรอบ
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 - 2564 โดยใชขอมูลจากฐานขอมูลประกอบการจัดทํา
แผน ฯ และใชการมีสวนรวมของเครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
4.4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนํารางแผนยุทธศาสตร ฯ เสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด และผูวาราชการจังหวัดตามลําดับ และ
จัดสงแผนยุทธศาสตร ฯ ใหหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน
4.5 จัดทํ าแผนปฏิ บัติ การสงเสริม คุมครอง และพั ฒ นา แรงงานนอกระบบประจําป 2561 ภายใตแผน
ยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร และเสนอแผนปฏิบัติการตอคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ ฯ เพื่อใหความ
เห็นชอบ
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4.6 ประสาน/บูรณาการกับหนวยงาน/องคกรที่มีโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ และเครือขายเพื่อ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ
4.7 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด
- กํ า หนดระบบติ ด ตามประเมิ น ผล อาทิ เช น การรวบรวมผลการดํ า เนิ น งานจากรายงาน การแต งตั้ ง
คณะทํางานติดตามในพื้นที่โดยสํานักงานแรงงานจังหวัดเปนฝายเลขานุการ ฯ
4.8 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนําเสนอผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ และรับฟงขอเสนอแนะ
4.9 จัดสงรายงานผลการดําเนินเสนอปลัดกระทรวงแรงงาน
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
4.1 สํารวจ รวบรวมขอมูลหรือปรับปรุงทบทวน
ขอมูลแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ และบันทึก
ขอมูลในระบบฐานขอมูล
4.2 วิเคราะหสภาพปญหาของแรงงาน
นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
ของจังหวัด
4.3 จัดทํายุทธศาสตรบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ พ.ศ. 2560 - 2564
ของจังหวัดตามกรอบยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบ
4.4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบจังหวัดนํารางแผน
ยุทธศาสตร ฯ เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบจังหวัด และผูวาราชการจังหวัด
ตามลําดับ และจัดสงแผนยุทธศาสตร ฯ
ใหหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของใชเปนกรอบ
แนวทางในการดําเนินงาน
4.5 จัดทําแผนสงเสริม คุม ครองและพัฒนา
แรงงานนอกระบบปฏิบตั ิการประจําป 2561
ภายใตแผนยุทธศาสตรเพื่อขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร
4.6 ประสาน/บูรณาการกับหนวยงาน/องคกร
และเครือขายเพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
4.7 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบตั ิการ ฯ และปรับปรุงแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

ป 2560
ป 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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กิจกรรม
4.8 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบจังหวัดนําเสนอผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ และรับฟง
ขอเสนอแนะ
4.9 รายงานผลการดําเนินงานตอปลัดกระทรวง
แรงงาน

ป 2560
ป 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6. การรายงานผล
รายงานผลการดํ า เนิ น งานประจํ าเดื อ นพร อ มรายงานผลการช ว ยเหลื อ แรงงานนอกระบบ (ถ ามี ) ต อ
ปลัดกระทรวงแรงงานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานที่แนบ)
7. พื้นที่ดําเนินการ
76 จังหวัด
8. หนวยงานรับผิดชอบ
กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมงานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
9. เอกสารแนบ
(1) แบบทะเบียนขอมูลแรงงานนอกระบบ
(2) แบบรายงานผลการดําเนินงาน
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หมวดที่ 3 แบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ

แบบฟอรม/แบบรายงาน
โครงการสังคมสุข พลังสรางชาติ
 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการสาน-สราง-เสริมสุขแรงงานไทย
โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
 แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน
จังหวัด.......................... ประจําป 2561
 แบบรายงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน
จังหวัด......................... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
 แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2561 ศูนยปฏิบัติการ
ปองกันการคามนุษยดานแรงงาน จังหวัด.............................
โครงการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มี
ลูกจางต่ํากวา 10 คนลงมา
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
 แบบรายงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
 แบบ บรง. 1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดาน
แรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
 แบบ บรง. 1 (เงิน) แบบรายงานผลการใชจา ยเงิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
 แบบ บรง.1-1 โครงการศูนยแรงงานอําเภอเคลื่อนที่ใหบริการดวยรอยยิ้ม
สูชุมชน
 แบบ บรง.1-2 โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ
 แบบ บรง.1-3 กิจกรรมสํานึกรักบานเกิดรวมใจกันพัฒนาชุมชน
 แบบ บรง.1-4 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งและสุขภาวะในการ
ทํางานแกแรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานสูงอายุ)
 แบบ บรง.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
 แบบ บรง.3 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาหมายการ
ใหบริการหนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
 แบบ บรง.4 แบบรายงานความประทับใจของบัณฑิตแรงงานแตละศูนย
แรงงานอําเภอ (รายบุคคล)
 แบบ บรง.4-1 แบบรายงานติดตามผลการใหบริการดานแรงงานแก
ประชาชน (รายบุคคล)
 แบบ บรง.5 แบบรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการดานแรงงาน จากการประสานงานของบัณฑิตแรงงาน
คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

กลุมงานผูรับผิดชอบ
กลุมสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร

กลุมสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค
กลุมพัฒนายุทธศาสตร
กลุมสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค
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หมวดที่ 3 แบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ

แบบฟอรม/แบบรายงาน
กลุมงานผูรับผิดชอบ
โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดาน
กลุมพัฒนายุทธศาสตร
อาชีพ
 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดาน
อาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กิจกรรมจางงานเรงดวน)
 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดาน
อาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ)
การประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน
กลุมสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค
 แบบ สภ.1 แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน
 แบบ สภ. 2 แบบรับเรื่องสงตอของผูรับบริการดานแรงงาน (รายบุคคล)
 แบบ สภ. 3 แบบรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ
ประชาชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
 แบบ สภ. 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินประจําเดือน
 แบบ สภ. 5 แบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการประชาชนผูรับบริการ
ดานแรงงาน
 แบบคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดน ป 2561 ดังนี้
- หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
- ตัวอยางรางคําสั่ง
- แบบเสนอขอมูลผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนอาสาสมัครแรงงานดีเดนระดับ
จังหวัด ประจําป 2561
- แบบลงความเห็นการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุมสนับสนุนเครือขาย
 แบบคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเดน ป 2561 ดังนี้
และประสานภูมิภาค
- หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเดน ปงบ 2561
- ตัวอยางรางคําสั่ง
- แบบเสนอขอมูลผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนบัณฑิตแรงงานดีเดนระดับ
จังหวัด ประจําป 2561
- แบบลงความเห็นการพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารตางๆที่เกี่ยวของในการปฏิบัติดานอาสาสมัครแรงงาน
ที่
เอกสาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ผูรับผิดชอบ
1
ใบสมัคร
สํานักงานจัดหางานจังหวัด
อาสาสมัครแรงงาน
2
ใบสมัครเขารับการฝกอาชีพ สถาบัน/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
อาสาสมัครแรงงาน
3
แบบขอรับสิทธิประโยชน
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
อาสาสมัครแรงงาน
ดานตางๆ
จังหวัด
4
แบบสมัครเปนผูประกันตน สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
อาสาสมัครแรงงาน
ตามมาตรา 40
คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนา 100

หมวดที่ 3 แบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ

แบบฟอรม/แบบรายงาน
กิจกรรมรวมพลังแหงความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน
 แบบรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจ
ของกระทรวงแรงงาน
 แบบรายงานผลการดําเนินงาน
การพัฒนาระบบบูรณาการ สงเสริมความรวมมือและติดตามผล การจัดการดาน
แรงงานในพื้นที่/ชุมชน
 แบบ สภ. 2 แบบรับเรื่องสงตอของผูรับบริการดานแรงงาน (รายบุคคล)
 แบบ สภ. 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินประจําเดือน
หมายเหตุ : ใชแบบรายงานเดียวกันกับอาสาสมัครแรงงาน
การใหบริการประชาชนดานแรงงานโดยศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
 ศบร. 01 แบบสํารวจความคิดเห็นความตองการของผูใชบริการ
 ศบร. 02 แบบฟอร ม การจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ งานประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2561
 ศบร. 03 แบบฟอรม การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือน
 ศบร. 04 แบบฟอร ม การจั ด ทํ า แผนเป า หมายประจํ า ป งบประมาณ
พ.ศ. 2561
 ศบร. 05 แบบฟอรม รายงานการใชจายเงินในการดําเนินงานศูนยบริการ
รวมกระทรวงแรงงาน
 ศบร. 06/1 แบบรายงานผลการดํ าเนิน งานศู น ยบ ริการรว มกระทรวง
แรงงาน เชิงปริมาณ ประจําเดือน
 ศบร. 06/2 แบบรายงานผลการดํ าเนิน งานศู น ยบ ริการรว มกระทรวง
แรงงาน เชิงคุณภาพ (ติดตามผล) ประจําเดือน
 ศบร. 07 แบบ Check list การพัฒนาศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
 ศบร. 05 แบบฟอรม รายงานการใชจายเงินในการดําเนินงานศูนยบริการ
รวมกระทรวงแรงงาน
หมายเหตุ : ใชแบบเดียวกับศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
โครงการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
 แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และ
แผนของสํานักงานแรงงานจังหวัดป 2561 (แบบ สตป.วป.61)
การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
 แบบฟอรมที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ “รายงานสถานการณ
แรงงานจังหวัด........” ปงบประมาณ 2561

คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

กลุมงานผูรับผิดชอบ
กลุมสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค
กลุมสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค
กลุมสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค

ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

กลุมงานวิเคราะหและ
ประเมินผล
กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจ
การแรงงาน

หนา 101

หมวดที่ 3 แบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ

แบบฟอรม/แบบรายงาน
 แบบฟอรมที่ 2.1 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 2561
การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
จังหวัด 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61 (รอบ 6 เดือน)
 แบบฟอรมที่ 2.2 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 2561
การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
จังหวัด 1 ต.ค. 60 – 30 มิ.ย. 61 (รอบ 9 เดือน)
 แบบฟอรมที่ 3 แบบสรุปรายงานการจัดเก็บขอมูล ภายใตการจัดทําบท
วิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
ปงบประมาณ 2561
 แบบฟอรมที่ 4 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอ “รายงาน
สถานการณแรงงานจังหวัด.................” ปงบประมาณ 2561
 แบบฟอรมที่ 5 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอรายงานสถานการณ
แรงงานจังหวัด ปงบประมาณ 2561
โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงาน
ระดับจังหวัด
 ตารางสรุปผลการแกไขปญหาความเดือดรอนดานแรงงาน
 แบบรายงานผลการแกไขปญหาความเดือดรอนดานแรงงานของประชาชนในพื้นที่
การจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคาจางของจังหวัด
 แบบสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัด….
 แบบรายงานสรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาเสนอแนะอัตราคาจางขั้นต่ํา
ป....
 บันทึกรับรองมติการประชุมเพื่อพิจารณาเสนอแนะอัตราคาจาง ขั้นต่ํา
จังหวัด.... ป....
 แบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2561
สํานักงานแรงงานจังหวัด....
 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการสํารวจคาใชจายที่จําเปนของ
แรงงานทั่วไปแรกเขา ในภาคอุตสาหกรรม ป 2561
 แบบรายงานผลการสํารวจขอมูลเพื่อประกอบการจัดทําอัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือ ป 2561
โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด ป 2562 – 2564
 แบบรายงานสรุปผลโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564
โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานผูสูงอายุ และแรงงานคนพิการ
 ทะเบียนแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงานผูสูงอายุของ
จังหวัด
 สรุปขอมูลแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงานผูสูงอายุของ
จังหวัด
 แบบรายงานผลการชวยเหลือแรงงานนอกระบบ
คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

กลุมงานผูรับผิดชอบ

ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน
สํานักงานคณะกรรมการ
คาจาง

กลุมพัฒนายุทธศาสตร
กองการแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และ
แรงงานพิการ

หนา 102

แบบฟอรม/แบบรายงาน
โครงการสังคมสุข พลังสรางชาติ

แบบรายงานโครงการสังคมสร้ างสุข พลังสร้ างชาติ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

สํานักงานแรงงานจังหวัด
กิจกรรมที่ 1 : ดําเนินการสงเสริม/พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกแรงงานนอกระบบ
Input
(ปจจัยนําเขา)
กลุมเปาหมาย
1.1 แรงงานอกระบบ
รวมจํานวน............กลุม/คน
ประกอบดวย
1) กลุมเกษตรกร
จํานวน
กลุม/คน
2) กลุมผูผลิตสินคาโอท็อป
จํานวน
กลุม/คน
3) กลุมผูรับงานไปทําที่บาน
จํานวน
กลุม/คน
4) อื่น ๆ
จํานวน
กลุม/คน
1.2 ประชาชนทั่วไป
รวมจํานวน...............คน

.

Process
Output
(กิจกรรม)
(ผลผลิต)
1. จัดประชุมชี้แจง อสร. เพื่อรับทราบ 1. จัดประชุมชี้แจง อสร. เพื่อรับทราบ
วัตถุประสงคของโครงการฯ พรอมกําหนด วัตถุประสงคของโครงการฯ พรอมกําหนด
แผนการสงเสริม/ฝกอาชีพ.
แผนการสงเสริม/ฝกอาชีพ ดังนี้
..................................................................
..................................................................
เมื่อวันที่.....................................................
ณ. ............................................................
2. อสร. ดํา เนิน การหากลุม เปา หมาย 2. อสร. ดําเนินการหากลุมเปาหมาย โดยทําการ
โดยทําการสํารวจความตองการฝกอาชีพ สํารวจความตองการฝกอาชีพ ของแรงงานนอก
ของแรงงานนอกระบบและประชาชน ระบบและประชาชนในพื้ น ที่ พร อ มกั บ เสนอ
ในพื้น ที่ พรอ มกับ เสนอกิจ กรรมหรือ กิจกรรมหรือโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพตาม ตามความตองการของกลุมเปาหมาย ดังนี้
ความตองการของกลุมเปาหมาย
..................................................................
..................................................................
3. คัดเลือกกลุมเปาหมายและหลักสูตร 3. คัดเลือก คัดเลือกกลุมเปาหมายและหลักสูตร
งบประมาณที่ไดรับ
ที่ จ ะดํ า เนิ น การส ง เสริ ม และพั ฒ นา ที่ จ ะดํ า เนิ น การส งเสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ โดย
จํานวน...................บาท
อาชี พ โดยกํา หนดหลั ก เกณฑ ในการ กํ า หนดหลั ก เกณฑ ในการพิ จ ารณาตามความ
เหมาะสม ดังนี้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน พิจารณาตามความเหมาะสม
..................................................................
แรงงานทั้ ง ใน/นอกระบบ
..................................................................
แล ะป ระช าช น ที่ เข าร ว ม
โครงการ จํานวน.............คน

Outcome
(ผลลัพธ)
- ผลลัพธที่ไดจาก
การดําเนินกิจกรรม
แรงงานนอกระบบ
ไดรับประโยชนอยางไร
.
1.
2.
.
3.
..

Impact
(ผลกระทบ)
- การดําเนิน
กิจกรรมนอกจาก
สงผลดีตอแรงงาน
นอกระบบแลว
ยังสงผลดีตอ
ประเทศอยางไร
1.
.
2.
.
3.
.

ปญหา/อุปสรรค/
แนวทางแกไข

Input
(ปจจัยนําเขา)

Process
(กิจกรรม)
4. ดํ า เนิ น การส ง เสริ ม /พั ฒ นาอาชี พ
ตามความต องการของกลุ ม เป า หมาย
โดยสอดแทรกแนวคิ ด หลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพี ยง ให ความรูด านอาชี ว
อนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน
สิทธิผูประกันตนตามมาตรา 40

หมายเหตุ : แนบรูปถายการจัดกิจกรรม

Output
(ผลผลิต)
4. ดํ า เนิ น การส ง เสริ ม /พั ฒ น าอาชี พ ตาม
ความตองการของกลุมเปาหมาย โดยสอดแทรก
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหความรู
ดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน
สิทธิผูประกันตนตามมาตรา 40 ดังนี้
4.1) หลักสูตร..................................
จํานวน.....................กลุม/คน
วันที่.......................................
สถานที่..................................
4.2) หลักสูตร..................................
จํานวน.....................กลุม/คน
วันที่.......................................
สถานที่..................................
4.3) หลักสูตร..................................
จํานวน.....................กลุม/คน
วันที่.......................................
สถานที่..................................
วิทยากรจาก.........................................
รวมทั้งสิ้น..................กลุม/คน
คิดเปนรอยละ................... ของกลุมเปาหมาย
ผลการเบิกจาย.....................................บาท
คิดเปนรอยละ.......................................

Outcome
(ผลลัพธ)

Impact
(ผลกระทบ)

ปญหา/อุปสรรค/
แนวทางแกไข

ผูจัดทํารายงาน...........................................................................
โทรศัพท......................................................................................
E – mail Address : …………………………………………………………

แบบรายงานโครงการสังคมสรางสุข พลังสรางชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักงานแรงงานจังหวัด
.
กิจกรรมที่ 2 : สงเสริมและสรางความปรองดองในพื้นที่รวมกับแรงงานนอกระบบและประชาชนโดยผานกลไกประชารัฐ
Input
(ปจจัยนําเขา)
1. อสร. แรงงานนอกระบบ
และประชาชนในพื้นที่รวม
กิจกรรมสงเสริมและสราง
ความปรองดองในพืน้ ทีผ่ าน
กลไกประชารัฐ รวมจํานวน
.....................คน โดยมี
กลุมเปาหมาย ดังนี้
อสร.
จํานวน...............คน
- แรงงานนอกระบบ
จํานวน................. คน
- ประชาชนในพืน้ ที่
จํานวน.............. คน
2. กิจกรรม
2.1 กิจกรรมสงเสริมและ
สราง ความปรองดอง
2.2 จัดเวทีใหเกิดการ
แลกเปลีย่ น เรียนรู
งบประมาณทีไ่ ดรับ.........บาท
ตัวชี้วัด : รอยละ 80
ของผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจ

Process
(กิจกรรม)
1. จั ด ประชุ ม ชี้ แ จง อสร. เพื่ อ รั บ ทราบ
วัตถุประสงคของกิจกรรมสงเสริมและสราง
ความปรองดองในพื้ นที่ ร ว มกั บ แรงงาน
นอกระบบและประชาชนโดยผานกลไกประชารัฐ
2. กําหนดแผน/ดําเนินกิจกรรม
เสริมสรางความปรองดองในพืน้ ที่ผา น
กลไกประชารัฐ

3. สอดแทรก/สงเสริมกิจกรรมสราง
ความปรองดอง

หมายเหตุ : แนบรูปถายการจัดกิจกรรม

Output
(ผลผลิต)
1. จั ด ประชุ ม ชี้ แ จง อสร. เพื่ อ รั บ ทราบ
วัต ถุ ป ระสงค ของกิ จกรรมส ง เสริ ม และสร า ง
ความปรองดองในพื้นที่รวมกับแรงงานนอกระบบ
และประชาชนโดยผานกลไกประชารัฐ
เมื่อวันที่................... ณ. ............................
2. ผลการดําเนินกิจกรรมเสริมสรางความ
ปรองดองในพื้นทีผ่ านกลไกประชารัฐ
2.1 ชื่อกิจกรรม..................................
2.2 สถานที่จัดกิจกรรม......................
2.3 วันที่จัดกิจกรรม..........................
2.4 วิทยากรจาก...............................
2.5 รายละเอียดกิจกรรม..................
ผูเขารวมกิจกรรม รวมจํานวน............คน
3. สอดแทรก/สงเสริมกิจกรรมสราง
ความปรองดอง ดังนี้
...................................………………………………
...................................………………………………
ผลการเบิกจาย.....................................บาท
(ณ วันที่.......................................................)
คิดเปนรอยละ.......................................
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ............
ของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ

Outcome
(ผลลัพธ)
- ผลลั พธ ที่ ได จากการ
ดําเนินกิจกรรม ไดสงผล
ให เกิ ดความรั กสามั คคี
ความปรองดองของ
ประชาชนในพื้นที่อยางไร
1.
.
2.
.
3.
..

Impact
ปญหา/อุปสรรค/
(ผลกระทบ)
แนวทางแกไข
- การดําเนิน
- ปญหาที่พบและ
กิจกรรมนอกจาก แนวทางการแกไข
สงผลดีตอประชาชน
ในพื้นที่แลว
ยังสงผลดีตอจังหวัด/
ประเทศอยางไร
1.
.
2.
.
3.
.

ผูจัดทํารายงาน...........................................................................
โทรศัพท......................................................................................
E – mail Address : …………………………………………………………

แบบฟอรม/แบบรายงาน
โครงการปองกันปญหา
การคามนุษยดานแรงงาน

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน จังหวัด.................................... ประจําป 2561
ที่

(สอดคลองกับยุทธศาสตรการปองกันและแกไข
ปญหาการคามนุษยดา นแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๓ ในสวนที่เกีย่ วของกับจังหวัด)

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนการทํางาน
1 • ประชุม/ขับเคลื่อนการปฏิบัติของ
จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตาม
ศูนยปฏิบัติการปองกันการคามนุษย การปฏิบัติของศูนยปฏิบัติการ
ดานแรงงานระดับจังหวัด
ปองกันการคามนุษยดานแรงงาน
ระดับจังหวัด
2 • จัดทําแผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการคา
มนุษยดานแรงงาน จังหวัด.....
ประจําป 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 : การคุมครอง แกไขปญหา และชวยเหลือ
3 • ชวยเหลือ คุมครอง เยียวยา และ
ดําเนินการชวยเหลือ คุมครอง
ติดตามสิทธิประโยชนดานแรงงาน
เยียวยา และติดตามสิทธิประโยชน
ดานแรงงาน ใหกับผูที่ตกเปนเหยื่อ
แรงงานบังคับหรือคามนุษยดาน
แรงงาน
ยุทธศาสตรที่ 3 : การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4 • การตรวจแรงงาน
(1) จัดประชุมรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อกําหนดกิจการกลุม
-- แผนการตรวจแรงงาน อยางนอย เสี่ยงในพื้นที่ และจัดทําแผนตรวจ
ตองมีกําหนดเปาหมายการตรวจใน แรงงานกลุมเสี่ยง
กิจการปศุสัตวและเกี่ยวเนื่อง -(2) ดําเนินการตรวจแรงงาน
กลุมเสี่ยงตามแผนที่กําหนดรวมกัน
-- และในจังหวัดชายทะเล แผนการ - กิจการปศุสัตวและเกี่ยวเนื่อง
ตรวจแรงงาน อยางนอยตองมี
- กิจการออยและน้ําตาล
กําหนดเปาหมายการตรวจในกิจการ - กิจการสิ่งทอ
ประมงและเกี่ยวเนื่อง -- เรือประมง
- สถานแปรรูปสัตวน้ํา

เปาหมาย
ป 2561

หนวยนับ

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

ประเด็นกิจกรรม

รวม

(ครั้ง/คน
/แหง/ฯลฯ)

งบประมาณ
(ถามี)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

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

12

ครั้ง

18,000

สรจ.

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

1

ครั้ง

-

สรจ.

n/a
n/a

คน
บาท

n/a

สสค.
สปจ.

1

ครั้ง

2,000

สรจ.

300,000

สสค.

ป 2560

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

-

5
5
5
2
5

5
5
5
2
5

5
5
5
2
5

5
5
5
2
5

5
5
5
2
5

5
5
5
2
5

5
5
5
2
5

5
5
5
2
5

5
5
5
2
5

5
5
5
2
5

-

50
50
50
20
50

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ที่
5

(สอดคลองกับยุทธศาสตรการปองกันและแกไข
ปญหาการคามนุษยดา นแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๓ ในสวนที่เกีย่ วของกับจังหวัด)
• การตรวจตามคําสั่ง คสช 101/2557

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย
ป 2561

หนวยนับ
รวม

(ครั้ง/คน
/แหง/ฯลฯ)

งบประมาณ
(ถามี)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

- - - - - - - - - - -

1

ครั้ง

2,000

สจจ.

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

55

- 1 - - - - - - - - -

1

ครั้ง

20,000

สรจ.

1 - - 1 - - 1 - - 1 -

4

ครั้ง

5,000

สรจ.

2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2

12

แหง

-

สสค.

- - - - - - - - - - -

1

เลม

-

สรจ.

- - 1 - - - - - 1 - -

2

ครั้ง

10,000

สรจ.

ป 2560

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

ประเด็นกิจกรรม

(1) หาขาวและกําหนดเปาหมายการ 1
ตรวจรวมกับหนวยงานดานความมัน่ คง
และฝายปกครองในพื้นที่ พรอมทั้ง
จัดทําแผนตรวจตามการขาว
(2) ดําเนินการตรวจตามแผนที่
กําหนดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรที่ 4 : การเฝาระวังและปองกันไมใหแรงงานกลุม เสีย่ งเขาสูกระบวนการคามนุษย
6 • สรางการรับรูใหกับแรงงานหรือ
(1) จัดทําแผนพับจํานวน 2,000
สถานประกอบกิจการ
แผน เพื่อใหความรูเ กี่ยวกับการคา
มนุษย สิทธิ หนาที่ และบทลงโทษ
(2) รณรงคสรางจิตสํานึกและ
ประชาสัมพันธผานชองทางการ
สื่อสารทองถิ่น อาทิ นสพ.ทองถิ่น
วิทยุชุมชน รายการโทรทัศนทองถิน่
7 • สงเสริมแนวปฏิบตั ิการใชแรงงานที่ดี ดําเนินการสงเสริมใหสถานประกอบ (GLP) และมาตรฐานแรงงานไทย
กิจการจัดทําแนวปฏิบัติการใช
(TLS.) ในสถานประกอบกิจการ
แรงงานที่ดี (GLP) หรือจัดมาตรฐาน
แรงงานไทย (TLS.)
ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาเครือขายและบริหารขอมูล
8 • จัดทําทะเบียนรายชื่อภาคีเครือขาย
ดําเนินการจัดทําทะเบียนรายชือ่
1
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
พรอมชองทางติดตอภาคีเครือขายใน
ประชาชน และภาคประชาสังคม
พื้นที่
(NGOs) ในพื้นที่
9 • สงเสริม/สนับสนุนการจัดเวทีหรือสราง ดําเนินการจัดเวทีเสวนา/ประชุม
ชองทางแลกเปลี่ยนขอมูล/ ขาวสาร
แลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารระหวางภาคี
ระหวางภาคีเครือขาย
เครือขาย

2

ผูรับผิดชอบ................................................ ตําแหนง..................................................... โทรศัพท.......................................... โทรสาร........................................... e-mail……………….……………………….

แบบรายงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน

จังหวัด

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจําเดือน

ที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

หนวยนับ
(ครั้ง/คน/
แหง/ฯลฯ)

สัดสวน
ผลการดําเนืนงาน
ตามแผน

รวม

ป 2560
ต.ค.

พ.ย.

ป 2561
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนการทํางาน
1 จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติของศูนยปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงานระดับจังหวัด

สรจ.

ครั้ง

#DIV/0!

0

2 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน จังหวัด..... ประจําป 2560

สรจ.

ครั้ง

#DIV/0!

0

สสค.

คน

#DIV/0!

0

สปจ.

บาท

#DIV/0!

0

สรจ.

ครั้ง

#DIV/0!

0

รวม

#DIV/0!

0

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

ครั้ง

#DIV/0!

0

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

ครั้ง

#DIV/0!

0

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

ครั้ง

#DIV/0!

0

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

ครั้ง

#DIV/0!

0

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

ครั้ง

#DIV/0!

0

สจจ.

ครั้ง

#DIV/0!

0

สจจ.

ครั้ง

#DIV/0!

0

สรจ.

ครั้ง

#DIV/0!

0

(2) รณรงคสรางจิตสํานึกและประชาสัมพันธผานชองทางการสื่อสารทองถิ่น อาทิ นสพ.ทองถิ่น วิทยุชุมชน รายการโทรทัศนทองถิ่น

สรจ.

ครั้ง

#DIV/0!

0

7 ดําเนินการสงเสริมใหสถานประกอบกิจการจัดทําแนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดี (GLP) หรือจัดมาตรฐานแรงงานไทย (TLS.)

สสค.

แหง

#DIV/0!

0

8 ดําเนินการจัดทําทะเบียนรายชื่อ พรอมชองทางติดตอภาคีเครือขายในพื้นที่

สรจ.

เลม

#DIV/0!

0

9 ดําเนินการจัดเวทีเสวนา/ประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางภาคีเครือขาย

สรจ.

ครั้ง

#DIV/0!

0

ยุทธศาสตรที่ 2 : การคุมครอง แกไขปญหา และชวยเหลือ
3 ดําเนินการชวยเหลือ คุมครอง เยียวยา และติดตามสิทธิประโยชนดานแรงงาน ใหกับผูที่ตกเปน
เหยื่อแรงงานบังคับหรือคามนุษยดานแรงงาน
ยุทธศาสตรที่ 3 : การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4 (1) จัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดกิจการกลุมเสี่ยงในพื้นที่ และจัดทําแผนตรวจแรงงานกลุมเสี่ยง
(2) ดําเนินการตรวจแรงงานกลุมเสี่ยงตามแผนที่กําหนดรวมกัน

สสค.

5 (1) หาขาวและกําหนดเปาหมายการตรวจรวมกับหนวยงานดานความมั่นคงในพื้นที่ พรอมทั้งจัดทําแผนตรวจตามการขาว
(2) ดําเนินการตรวจตามแผนที่กําหนดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ยุทธศาสตรที่ 4 : การเฝาระวังและปองกันไมใหแรงงานกลุมเสี่ยงเขาสูกระบวนการคามนุษย
6 (1) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการคามนุษย สิทธิ หนาที่ และบทลงโทษ

ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาเครือขายและบริหารขอมูล

ขอมูลผลการตรวจแรงงานกลุมเสี่ยงตามขอ 4 (2) เพิ่มเติม (โปรดระบุประเด็นปญหาที่พบและการดําเนินการ)

ผูรับผิดชอบ................................................................................... ตําแหนง........................................................................................ โทรศัพท............................................... โทรสาร................................................ e-mail……………….………….....…………….

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2561
ศูนยปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน จังหวัด…………..…………..
1. บทสรุปผูบริหาร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนการทํางาน
1) ....................................................................................................................................................................
2) ....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ยุทธศาสตรที่ 2 : การคุมครอง แกไขปญหา และชวยเหลือ
1) ....................................................................................................................................................................
2) ....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ยุทธศาสตรที่ 3 : การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1) ....................................................................................................................................................................
2) ....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ยุทธศาสตรที่ 4 : การเฝาระวังและปองกันไมใหแรงงานกลุมเสี่ยงเขาสูกระบวนการคามนุษย
1) ....................................................................................................................................................................
2) ....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาเครือขายและบริหารขอมูล
1) ....................................................................................................................................................................
2) ....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
3. ปญหา/อุปสรรค (ถามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ขอเสนอแนะ (ถามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

แบบฟอรม/แบบรายงาน
โครงการสงเสริมการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการที่มีลูกจางต่ํากวา
10 คนลงมา

แบบรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการในสถานประกอบการที่มลี ูกจ้างต่ากว่า 10 คน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานแรงงานจังหวัด..........................................
1. ชื่อโครงการ.........................................................................................................................................................
2. สถานที่ฝกึ อบรม..................................................................................................................................................
3. ระยะเวลาการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน........วัน ระหว่างวันที่..............................ถึงวันที่..................................
4. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม..................คน
จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรม......................คน
5. งบประมาณที่ได้รบั .....................................บาท
งบประมาณที่ใช้......................................บาท
6. เนื้อหาสาระในการฝึกอบรม (โดยสรุป) (ตามที่กาหนดในกรอบแนวทาง)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
7.รายละเอียดการดาเนินโครงการฝึกอบรม
7.1 สรุปผลการดาเนินงาน .................................................................... ..........................................................
7.2 ปัญหาอุปสรรค .......................................................................... ..........................................................
7.3 แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ .......................................................................... .........................................
8. กิจกรรม/รูปแบบวิธีการ (โปรดแนบรูปถ่ายกิจกรรมเพื่อประกอบการรายงานผลการดาเนินงาน)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
9. คะแนนเฉลี่ย Pre-test ร้อยละ…………………
Post-test ร้อยละ....................
10. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมสาหรับการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ปีต่อไป
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : รายงานผลการดาเนินงานส่งให้กับกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาคหลังการดาเนินการ
(ภายใน 31 เดือนสิงหาคม 2561) หรือ E-mail : volunteer_mol@hotmail.com
..............................................ผู้รายงาน
(...........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที่..........เดือน........................พ.ศ.............

แบบฟอรม/แบบรายงาน
โครงการรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE)

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัด.............................. ประจําไตรมาสที่ ................................
ลําดับ
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
ปญหา/อุปสรรค
ที่
ยอดสะสม
ไตรมาสปจจุบัน
แหง
คน
แหง
คน
1 จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการ (ระบุชื่อ/ที่อยู/เบอรโทรศัพท)
เดิม (ตั้งแตเริ่มโครงการ)
1) ...........................................................................
2) ...........................................................................
3) ...........................................................................
ใหม (ป 2561)
1) ...........................................................................
2) ...........................................................................
3) ...........................................................................
2 จัดตั้งศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการ
เดิม (ตั้งแตเริ่มโครงการ)
1) ...........................................................................
2) ...........................................................................
3) ...........................................................................
ใหม (ป 2561)
1) ...........................................................................
2) ...........................................................................
3) ...........................................................................
3 การขยายเครือขายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE
(อธิบายลักษณะเครือขายและการดําเนินงาน)
4 กิจกรรมอื่นๆ ที่ดําเนินการ ดังนี้
4.1 .............................................................................
4.2 .............................................................................
4.3 .............................................................................
4.4 .............................................................................
หมายเหตุ :
กรุณาสงใหกองยุทธศาสตรและแผนงาน ภายในทุกวันที่ 5 ของเดือนมกราคม 2561 เดือนเมษายน 2561
เดือนกรกฎาคม 2561 สําหรับไตรมาสที่ 4 ขอใหรายงานภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส tobeno1.mol@gmail.com

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(คิดเปนรอยละ)
จํานวน ………บาท
(คิดเปนรอยละ ...)

มติ ครม. กําหนดให
ไตรมาสที่ 1 รอยละ 30
ไตรมาสที่ 2 รอยละ 52
ไตรมาสที่ 3 รอยละ 73
ไตรมาสที่ 4 รอยละ 97

แบบฟอรม/แบบรายงาน
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ใหบริการดานแรงงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต

สรุปแบบรายงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ลําดับ
แบบรายงาน
ชวงเวลาสงรายงาน
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ รายเดือน ภายในวันที่
1
ใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต (แบบ บรง.1)
2 ของเดือน
รายเดือน ภายในวันที่
2 แบบรายงานผลการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ บรง.1(เงิน))
2 ของเดือน
รายเดือน ภายในวันที่
3 แบบรายงานโครงการศูนยแรงงานอําเภอเคลื่อนที่ใหบริการดวยรอยยิ้มสูชุมชน (แบบ บรง.1-1)
2 ของเดือน
รายเดือน ภายในวันที่
4 แบบรายงานโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ (แบบ บรง.1-2)
2 ของเดือน
รายเดือน ภายในวันที่
5 แบบรายงานกิจกรรมสํานึกรักบานเกิดรวมใจกันพัฒนาชุมชน (แบบ บรง.1-3)
2 ของเดือน
แบบรายงานโครงการเสริมสรางความเขมแข็งและสุขภาวะในการทํางานแกแรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคน
พิการและแรงงานผูสูงอายุ) (แบบ บรง.1-4)

รายเดือน ภายในวันที่
2 ของเดือน

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 (แบบ บรง.2)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
8
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ บรง.3)

รายเดือน ภายในวันที่
2 ของเดือน
รายเดือน ภายในวันที่
2 ของเดือน
รายไตรมาส ภายใน
วันที่ 2 ของไตรมาส
ถัดไป
เก็บไวที่สํานักงาน

6
7

9 แบบรายงานความประทับใจของบัณฑิตแรงงานแตละศูนยแรงงานอําเภอ (แบบ บรง.4)
10 แบบรายงานการติดตามผลการใหบริการดานแรงงานแกประชาชน (รายบุคคล) (แบบ บรง.4-1)
11

รายงานสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการดานแรงงานจากการประสานการใหบริการของบัณฑิต
แรงงาน (แบบ บรง. 5)

ภายในวันที่ 15
กันยายน 2561

แบบ บ.รง. 1

ลําดับที่

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักงานแรงงานจังหวัด...................................... ประจําเดือน.............................

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

หนวยงาน เปาหมายรวม

หนวยนับ เปาหมายงานจังหวัด
(12 เดือน)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดาน
แรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
กิจกรรมหลัก จางบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต
1 กิจกรรม ประสานการใหบริการดานแรงงานใน
พื้นที/่ ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน
1.1 ประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่/ชุมชน

โดยบัณฑิตแรงงาน
1) ดานจัดหางาน
2) ดานฝกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
3) ดานคุมครองแรงงานและสวัสดิการ
4) ดานสิทธิประโยชนการประกันสังคม
จํานวนบัณฑิตแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2561

1.2 ศูนยแรงงานอําเภอเคลื่อนที่ใหบริการดวยรอยยิ้ม

สูชุมชน (จัดทําแบบบรง.1-1สงใหกลุมสภ.เมื่อ
ดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 เดือน)
จํานวนครั้ง
จํานวนคน
1.3 หนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ(จัดทําแบบบรง. 1- 2
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จภายใน1 เดือน)

จํานวนครั้ง
จํานวนคน
1.4 สํานึกรักบานเกิดรวมใจพัฒนาชุมชน (แบบ บรง.
1-3 เมื่อดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 เดือน)
จํานวนคน

1.5 เสริมสรางความเขมแข็งและสุขภาวะในการ

ทํางานแกแรงงานนอกระบบ รวมแรงงานคน
พิการและแรงงานผูสูงอายุ บรง. 1- 4 เมื่อ
ดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 เดือน)

จํานวนคน
2 กิจกรรม ดําเนินงานศูนยแรงงานประจําอําเภอ
สํารวจ และบันทึก และประมวลผลขอมูลดาน
1)
แรงงานใหเปนปจจุบัน (ทบทวน)
จัดทํารายงานผลการสํารวจขอมูลระดับอําเภอ/
2)
จังหวัด/ภาพรวม
3) ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานแรงงาน

4) ประชาสัมพันธขอมูลการสํารวจควบคูกับการชี้ชวน

ใหใชประโยชนจากขอมูล (ระดับตําบล/อําเภอ/
จังหวัด) (บัณฑิตแรงงาน 1 คน:4ครั้ง:เดือน)

สรจ.

380

คน

41,800

คน

37
37
3,700

ครั้ง
ครั้ง
คน

37
640

ครั้ง
คน

สรจ.

สรจ.

สรจ.

สรจ.

สรจ./สภ.

7,400 คน

592

คน

37

ครั้ง

สรจ./สภ.
สรจ.
สรจ.

444 ครั้ง
18,240 ครั้ง

ผลงาน
ประจําเดือน
................

รวมผลงานสะสม

หมายเหตุ

5 จัดทําแผนความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของ/

ผูนําชุมชน/ในการใชประโยชนจากขอมูล (ระดับ
ตําบล/อําเภอ/จังหวัด)
6 ติดตามประเมินผลและขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการ
นําขอมูลไปใชประโยชนตามแผนความรวมมือฯ
7 เสนอแผนงาน/โครงการ/คําของบประมาณ
8 พัฒนาเว็บไซตศูนยแรงงานประจําอําเภอ
9) การใชประโยชนจากการสํารวจขอมูลฯ
3 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
3.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
บัณฑิตแรงงาน
จํานวนครั้งในการจัดสัมมนา
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
บัณฑิตแรงงาน หลักสูตร
การออกแบบ
อินโฟกราฟกส
จํานวนครั้งในการจัดสัมมนา
4 กิจกรรม บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน
1) ประชุมมอบหมายงาน/ติดตามผลการปฏิบัติงาน
บัณฑิตแรงงาน
2) ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ
3) นิเทศงานบัณฑิตแรงงานในพื้นที่
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงาน

สรจ.

331

ครั้ง

สรจ.

2

ครั้ง

สรจ.
สรจ.
สรจ.
สภ.

37
4

ครั้ง
ครั้ง

สภ.

1

ครั้ง

สวนกลาง

1

ครั้ง

สรจ.

48
60
18
20

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

สรจ.
สภ./สรจ.

5 กิจกรรมอื่น ๆ ที่ดําเนินการนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ

6 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน (ถามี)

7 แนวทางแกไข (ถามี)

ลงชื่อ...................................................ผูจัดทําขอมูล
(
)
ตําแหนง..........................................
โทร................................................
วัน/เดือน/ป.....................................

แบบ บ.รง. 1 (เงิน)
แบบรายงานผลการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักงานแรงงานจังหวัด...................................... ประจําเดือน.............................
ลําดับ

รายการ
1 คาตอบแทนบัณฑิตแรงงาน
2 เงินประกันสังคม

งบไดรับ (1) ต.ค.60 พ.ย.60
ธ.ค.60
100
10
20

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61 เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61 รวมใชจาย(2)

3 ศูนยแรงงานอําเภอเคลื่อนที่ใหบริการ
ดวยรอยยิ้มสูชุมชน
4 หนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ
5 สํานึกรักบานเกิดรวมใจกันพัฒนาชุมชน
6 เสริมสรางความเขมแข็งและสุขภาวะใน
การทํางานฯ
7 คาใชจายบริหารจัดการศูนยแรงงานฯ
8 พัฒนาเว็บไซต
9 คาวัสดุคอมพิวเตอรศูนย
10 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริม
สรางศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
หลักสูตร การออกแบบอินโฟกราฟกส
11 คาเชาบริการอินเตอรเนต
- คา Aircard
- คา Wifi
12 คาใชจายในการจัดประชุมชี้แจง/สัมมนา
13 คาใชจายในการติดตาม นิเทศ ประเมินผล
14 อื่น ๆ................
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. งบที่ไดรับขอใหระบุวงเงินที่ไดรับจัดสรรทั้งป
2. ผลการใชจายเงินขอใหรายงานผลเงินตามที่ตัดยอดในระบบGF MIS แลว
3. รายการคาใชจายสามารถระบุไดตามคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นจริง

คงเหลือ(3) =1-2
30

ลงชื่อ...................................................ผูจัดทําขอมูล
(
)
ตําแหนง..........................................
โทร................................................
วัน/เดือน/ป.....................................

หมายเหตุ
70

(แบบ บรง.1-1)
โครงการศูนยแรงงานอําเภอเคลื่อนที่ใหบริการดวยรอยยิ้มสูชุมชน
ศูนยแรงงานอําเภอ...............................................
จังหวัด.................................................
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

-เหตุผลความจําเปนของโครงการฯ.......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
-กิจกรรมที่ดําเนินการ...........................................................................................................................................
-ระยะเวลาดําเนินการ จํานวน.............................ชม./วัน ดําเนินการเมื่อ(วัน/เดือน/ป).......................................
-จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน.....................................คน อยูในพื้นที่ตําบล/อําเภอ......................................
..............................................................................................................................................................................
-รายจายจริง(บาท)................................................................................................................................................
-ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
-ขอใหแนบภาพประกอบกิจกรรม พรอมคําบรรยายภาพ(อยางนอย 2 ภาพ)

ลงชื่อ............................................................ผูรายงาน
(...........................................................)
โทร..........................................................
วัน/เดือน/ป.....................................................

(แบบ บรง.1-2)
โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ
กลุมอาชีพ.........................................................................................................
ศูนยแรงงานอําเภอ.....................................จังหวัด.............................................
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

-เหตุผลความจําเปนของโครงการฯ.......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
-กิจกรรมที่ดําเนินการ...........................................................................................................................................
-ระยะเวลาดําเนินการ จํานวน.............................ชม./วัน ดําเนินการเมื่อ(วัน/เดือน/ป).......................................
-จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน.....................................คน อยูใ นพื้นที่ตําบล/อําเภอ......................................
..............................................................................................................................................................................
-รายจายจริง(บาท)................................................................................................................................................
-ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
-ขอใหแนบภาพประกอบกิจกรรม พรอมคําบรรยายภาพ(อยางนอย 2 ภาพ)

ลงชื่อ............................................................ผูรายงาน
(...........................................................)
โทร..........................................................
วัน/เดือน/ป.....................................................

(แบบ บรง.1-3)
กิจกรรมสํานึกรักบานเกิดรวมใจกันพัฒนาชุมชน
โครงการ.....................................................................
จังหวัด...................................................
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
- เหตุผลความจําเปนของโครงการฯ.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
- กิจกรรมที่ดําเนินการ.........................................................................................................................................
- มีการบูรณาการกับหนวยงานอื่นหรือไม
 ไมมี
 มี (ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม).......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
- ระยะเวลาดําเนินการ .......................................................................................................................................
- สถานที่ดําเนินการ.............................................................................................................................................
- จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน.....................................คน
- รายจายจริง (บาท)............................................................................................................................................
- ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
- ขอใหแนบภาพประกอบกิจกรรม พรอมคําบรรยายภาพ (อยางนอย 2 ภาพ)
ลงชื่อ......................................................ผูรายงาน
(....................................................................)
โทรศัพท.......................................................
วัน/เดือน/ป....................................................

(แบบ บรง.1-4)
โครงการเสริมสรางความเขมแข็งและสุขภาวะในการทํางานแกแรงงานนอกระบบ
(รวมแรงานคนพิการและแรงงานสูงอายุ) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ศูนยแรงงานประจําอําเภอ.............................................จังหวัด..............................................
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
- เหตุผลความจําเปนของโครงการฯ....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
- กิจกรรมที่ดําเนินการ.........................................................................................................................................
- ระยะเวลาดําเนินการ จํานวน...........................ชม./วัน ดําเนินการเมื่อ(วัน/เดือน/ป).......................................
- จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน.................................คน อยูในพื้นที่ตําบล/อําเภอ......................................
..............................................................................................................................................................................
-รายจายจริง (บาท)..............................................................................................................................................
- ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
- ขอใหแนบภาพประกอบกิจกรรม พรอมคําบรรยายภาพ(อยางนอย 2 ภาพ)

ลงชื่อ............................................................ผูรายงาน
(...........................................................)
โทร..........................................................
วัน/เดือน/ป.....................................................

(แบบ บรง.2)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักงานแรงงานจังหวัด.......................................................................
ประจําเดือน........................

โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต

เชิงปริมาณ
จํานวนบัณฑิตแรงงาน (เปาหมาย 380 คน)
เชิงคุณภาพ
จํ า นวนประชาชนวั ย แรงงานในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใตที่ไดรับบริการดานแรงงานจาก
บัณฑิตแรงงาน (เปาหมาย 41,800 คน)

ผลการ
ปฏิบัติงาน
(คน)

คําชี้แจงเพิ่มเติม/ปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข

(แบบ บรง. 3 )
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักงานแรงงานจังหวัด.......................................................................
ประจําเดือน........................

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่ไดรับบริการ
ดานแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
ชื่อตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน

รอ ยละ 40 ของจํ า นวนกลุ ม เป า หมายที่ จั ด ส ง
ไดรับ การบรรจุงาน และ/หรือ ผานการพัฒ นา
ทักษะฝมื อ และ/หรือ ได รับ สิท ธิป ระโยชน ต าม
กฎหมาย

ผลการ
ปฏิบัติงาน
(คน)

คําชี้แจงเพิ่มเติม/ปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข

(แบบ บรง.4)
แบบรายงานความประทับใจของบัณฑิตแรงงานแตละศูนยแรงงานอําเภอ (รายบุคคล)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนยแรงงานอําเภอ...................................................................
จังหวัด.............................................
ความประทับใจ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผลสัมฤทธิ์ที่ไดรับ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
- ขอใหแนบภาพถายพรอมคําบรรยายภาพ อยางนอย 2 ภาพ
ลงชื่อ......................................................................
(....................................................................)
บัณฑิตแรงงานประจําตําบล...........................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ....................
หมายเหตุ
ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลที่ไดจากผลผลิต หรือผลลัพธของการปฏิบัติกิจกรรมงาน

(แบบ บรง.4-1)
แบบรายการติดตามผลการใหบริการดานแรงงานแกประชาชน (รายบุคคล)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
ปงบประมาณ พ.ศ.2561
จังหวัด.............................................
ก.ขอมูลการขอรับบริการ
๑.ขอมูลผูขอรับบริการ
ชือ่ ...........................................................................นามสกุล..................................................................
ที่อยู........................................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน..........................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท..................................................................................................................................
อาชีพ.............................................................รายไดเฉลี่ย (ตอเดือน) .............................................บาท
๒.ขอรับบริการดาน
 จัดหางาน (ระบุ)................................................................................................................................
 พัฒนาฝมือแรงงาน (ระบุ).................................................................................................................
 ประกันสังคม (ระบุ)...........................................................................................................................
 สวัสดิการและคุมครองแรงงาน (ระบุ)...............................................................................................
ลงชื่อ..............................................................ผูใหบริการ
(
)
บัณฑิตแรงงานประจําตําบล...........................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ...................
ตัวชี้วัด : รอยละของประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ มีอาชีพและ/หรือรายไดเพิ่มขึ้น
ข.ขอมูลการใหบริการ
๑. ไดรับบริการ(ระบุรายละเอียดการใหบริการ) ..............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒. ผลลัพธดานการมีอาชีพและหรือรายไดเพิ่มขึ้น (ระบุรายละเอียด) ..............................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................ผูติดตามผล
(
)
บัณฑิตแรงงานประจําตําบล..............................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ....................

(แบบ บรง. 5)
แบบรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการดานแรงงาน
จากการประสานงานของบัณฑิตแรงงาน
แบบสํารวจความพึงพอใจประชาชน ที่ไดรับบริการดานแรงงาน
โดยการประสานของบัณฑิตแรงงาน
คํ าอธิบ าย : ขอให ท านเติ ม เครื่ องหมาย  ลงในช องว าง เพื่ อกระทรวงแรงงานจะได นํ าขอมู ล ที่ ได รับ ไป
ประมวลผลความพึงพอใจ เรื่องการประสานการใหบริการประชาชนดานแรงงานของบัณฑิตแรงงาน และนํา
ผลไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 เพศ
 ชาย
 หญิง
1.2 อายุ
 18 – 25 ป  26 – 35 ป  36 – 45 ป  46 – 59 ป  60 ปขึ้นไป
1.3 อาชีพ
 ลูกจาง/ ผูป ระกันตน  ผูว างงาน  ผูประกอบอาชีพอิสระ  อื่น ๆ (ระบุ).................
2. ประเด็นความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด มาก
ปาน
นอย
นอย
กลาง
ที่สุด
1. การใหขอมูล ขาวสารที่ถูกตองและชัดเจนของ
บัณฑิตแรงงาน
2. การใหบริการดวยความสุภาพ ออนนอม และ
เปนกันเอง
3. การใหบริการมีความสะดวก และรวดเร็ว
4. การใหบริการตรงกับความตองการ
5. ความพึงพอใจโดยรวม
3. ทานเห็นวากระทรวงแรงงานควรมีการจางบัณฑิตแรงงาน ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือไม อยางไร
 ควรจาง เพราะ............................................................................................................................
 ไมควรจาง เพราะ........................................................................................................................
4. ปญหา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ และการดําเนินงาน
ปญหา
1.............................................................................................................................................
2…………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะ 1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
คําชี้แจง 1. สรจ.สํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับบริการดานแรงงานโดยการนําบริการ/การประสานของบัณฑิตแรงงาน จํานวนไมนอยกวารอยละ 20

ของประชาชนผูมารับบริการ และประมวลผลรายงาน สป.รง.
2. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ คํานวณโดยใชรูปแบบไลเคิลสเกล
3. รายงานผลการสํารวจใหกลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค สํานักตรวจและประเมินผล ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560

แบบประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจประชาชน ที่ไดรับบริการดานแรงงาน
โดยการประสานของบัณฑิตแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักงานแรงงานจังหวัด..........................................................
ประเด็นความคิดเห็น
(1)

1. การให ข อ มู ล ข า วสารที่ ถู ก ต อ ง
และชัดเจนของบัณฑิตแรงงาน
2. การให บ ริ ก ารด ว ยความสุ ภ าพ
ออนนอม และเปนกันเอง
3. การให บ ริ ก ารมี ค วามสะดวก
และรวดเร็ว
4. การให บ ริ ก ารต รงกั บ ค วาม
ตองการ
5. ความพึงพอใจโดยรวม

รวม
(คน)

จํานวนผูตอบ (2)
มาก มาก ปาน นอย
ที่สุด (คน) กลาง (คน)
(คน)
(คน)

นอย
ที่สุด
(คน)

คา
เฉลี่ย
(3)

รอยละของ
ความพึง
พอใจ
(4)

รวม

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ และการดําเนินงาน
…...….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
คําชี้แจง
1. สํานักงานแรงงานจังหวัดประมวลจากแบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการประชาชน พรอม
ขอเสนอแนะ จัดสงใหสํานักตรวจและประเมินผล กลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค
2. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ คํานวณโดยใชรูปแบบไลเคิลสเกล

วิธีการคํานวณรอยละความพึงพอใจของประชาชน ที่ไดรับบริการดานแรงงาน
(ปรับปรุงจากคูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557)
ในการคํานวณรอยละของความพึงพอใจของผูใชบริการ รวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจ ซึ่งแบบ
สํารวจความพึงพอใจมีการประเมินความคิดเห็นผูรับบริการใน 5 ดาน ไดแก
(1) ดานการให
ขอมูลขาวสารที่
ถูกตองชัดเจน
(5) ดานความ
พึงพอใจโดยรวม

(4) ดานการ
ใหบริการตรงกับ
ความตองการ

(2) ดานการ
ใหบริการดวย
ความสุภาพ
ออนนอม เปน
กันเอง
(3) ดานการ
ใหบริการมีความ
สะดวกและ
รวดเร็ว

ในสวนของระดับความพึงพอใจแบงเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด (รอยละ 81 – 100 หรือ 5 คะแนน)
มาก (รอยละ 61 – 80 หรือ 4 คะแนน) ปานกลาง (รอยละ 41 – 60 หรือ 3 คะแนน) นอย (รอยละ 21 – 40
หรือ 2 คะแนน) และนอยที่สุด (รอยละ 1 – 20 หรือ 1 คะแนน)
ดั งนั้ น ในการคํ านวณรอยละของความพึ งพอใจฯ นั้น ต องใชห ลัก การคํานวณแบบรอยละในแตล ะ
ประเด็นความคิดเห็นทั้ง 5 ดาน เพื่อทําใหทราบคุณภาพการใหบริการของบัณฑิตแรงงานในปจจุบันและนําผล
นั้นมาปรับปรุงการใหบริการ และการดําเนินงานของบัณฑิตแรงงานใหสามารถตอบสนองความตองการและ
สรางความพึงพอใจสูงสุดแกประชาชน
(1) วิธีการคํานวณ
ขั้ น ตอนที่ 1 รวบรวมแบบสํ า รวจความพึ งพอใจ และตรวจสอบแบบสํ ารวจว าตอบครบถ ว นหรื อ ไม ซึ่ ง
แบบสอบถามในสวนของขอที่ 1 และขอที่ 2 ควรตอบครบทุกขอ
ขั้นตอนที่ 2 นับจํานวนผูตอบ (ความถี่) ในแตละประเด็นความคิดเห็น จําแนกตามระดับความพึงพอใจและใส
ขอมูลลงในตารางแบบประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนฯ ชอง (2)
ขั้นตอนที่ 3 คํานวณหาคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในแตละประเด็นความคิดเห็นตามสูตรการคํานวณดังนี้

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

= (จํานวนผูเลือกตอบมากที่สุด x 5)
+ (จํานวนผูเลือกตอบมาก x 4)
+ (จํานวนผูเลือกตอบปานกลาง x 3)
+ (จํานวนผูเลือกตอบนอย x 2)
+ (จํานวนผูเลือกตอบนอยที่สุด x 1)
จํานวนผูตอบประเด็นความเห็นยอยทั้งหมดในแตละประเด็น

เมื่อคํานวณไดคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจแลวใหใสในตารางคํานวณรอยละของความพึงพอใจชอง (3) ในแต
ละประเด็นความคิดเห็น
ขั้น ตอนที่ 4 หลังจากได คาคะแนนเฉลี่ย ในแตล ะประเด็น แลว นํ าคาคะแนนเฉลี่ย ในแตละประเด็น มาหา
คาเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจตอการบริการทั้งหมดตามสูตรตอไปนี้
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจตอการบริการทั้งหมด =
(คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นที่ 1 + ประเด็นที่ 2 + ..... + ประเด็นที่ 5)
จํานวนประเด็นยอยทั้งหมด = 5
เมื่อคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจตอการใหบริการทั้งหมดแลวใหใสในชอง (3) บรรทัดรวม
ขั้นตอนที่ 5 แปรคาคะแนนความพึงพอใจในรูปของรอยละ หลังไดคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแลว จะแปร
คาคะแนนเฉลี่ยเปนรอยละ ตามสูตรดังนี้
รอยละของความพึงพอใจ =
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
x 100
คะแนนสูงสุดของคาเฉลี่ย = 5
เมื่อคํานวณไดคารอยละของความพึงพอใจใหใสในชอง (4) รวมทั้งบรรทัดรวมซึ่งใชสูตรเดียวกัน
(2) ตัวอยางวิธีการคํานวณรอยละของความพึงพอใจ
ตาราง ตัวอยางวิธีการคํานวณรอยละของความพึงพอใจตามแบบประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ไดรับบริการดานแรงงานฯ
จํานวนผูตอบ (2)
คาเฉลี่ย รอยละ
ประเด็นความคิดเห็น
ของความ
(3)
รวม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
(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.การใหบริการมีความ
สะดวกและรวดเร็ว

220

150

45

20

5

-

4.55

91

4.การใหบริการตรงกับ
ความตองการ

220

155

50

12

3

-

4.62

92.4

5. ความพึงพอใจ
โดยรวม

220

160

55

5

-

-

4.70

94

4.63

92.6

1.ดานการใหขอมูล
ขาวสารที่ถูกตองและ
ชัดเจนของบัณฑิต
แรงงาน
2.การใหบริการดวย
ความสุภาพ ออนนอม
และเปนกันเอง

รวม

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมแบบสํารวจทัศนคติฯ ไดจํานวน 220 แบบ
ขั้นตอนที่ 2 นับจํานวนผูตอบ (ความถี่) ในแตละประเด็นความคิดเห็นจําแนกตามระดับความพึงพอใจ
และใสขอมูลลงในตารางคํานวณรอยละของความพึงพอใจ ชอง (2) เชน ประเด็นการใหขอมูลขาวสารที่
ถูกตองและชัดเจนของบัณฑิตแรงงาน มีจํานวนความพึงพอใจมากที่สุด 150 คน พึงพอใจมาก 50 คน
พึ งพอใจปานกลาง 15 คน พึ งพอใจน อ ย 5 คน เป น ต น ทั้ งนี้ ต องประมวลผลให ครบถ ว นในแต ล ะ
ประเด็น
ขั้นตอนที่ 3 คํานวณหาคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในแตละประเด็นตามสูตร เชน ประเด็นดานการให
ขอมูลขาวสารที่ถูกตองและชัดเจนของบัณฑิตแรงงาน
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ = (150 x 5) + (50 x 4) + (15 x 3) + (5 x 2)
220
เมื่อคํานวณไดคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจแลวใหใสในตารางชอง (3) ในแตละประเด็นความคิดเห็น
ขั้นตอนที่ 4 หลั งจากไดคาเฉลี่ย ในแตละประเด็น แล ว นํ าคาเฉลี่ย ในแตละประเด็น มาหาคาเฉลี่ยใน
ภาพรวมความพึงพอใจตอบริการทั้งหมดตามสูตรดังนี้
คาเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอตอใจบริการทั้งหมด = 4.57 + 4.70 + 4.55 + 4.62 + 4.70
5
บริการเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจทั้งหมดที่ได 4.63 ใสในชอง (3) บรรทัดรวม
ขั้นตอนที่ 5 แปรคาคะแนนเฉลี่ยเปนรอยละตามสูตรในแตละประเด็น รวมทั้งประเด็นรวมใสในชอง (4)
รอยละของความพึงพอใจในประเด็นที่ 1

=

4.57 x 100
5

=

รอยละของความพึงพอใจในประเด็นที่ 2

=

4.70 x 100
5

รอยละของความพึงพอใจในประเด็นที่ 3

=

4.55 x 100
5

=

91

รอยละของความพึงพอใจในประเด็นที่ 4

=

4.62 x 100
5

=

92.4

รอยละของความพึงพอใจในประเด็นที่ 5

=

=

91.4
94

4.70 x 100
= 94
5
รวม
= 4.63 x 100
= 92.6
5
หมายเหตุ ขอใหสงตารางวิธีการคํานวณรอยละของความพึงพอใจที่ประมวลผลแลวใหสํานักตรวจและ
ประเมินผล กลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560

แบบฟอรม/แบบรายงาน
โครงการจางงานเรงดวนและ
พัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนดานอาชีพ

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัด...........................................................
ประจําเดือน................................................. (ยอดสะสม ณ ปจจุบัน)
จํานวนกิจกรรม
ลําดับ
ที่

กิจกรรม/หลักสูตร

เปา
หมาย

ผล

ขนาดพื้นที่ที่ดําเนินงาน
คู คลอง บึง แหลงน้ํา สรางฝาย
ซอมแซมฝาย ทาสี
กวาง

ยาว

ลึก

(เมตร) (เมตร) (เมตร)

(1)
(2)
1. กิจกรรมจางงานเรงดวน
1.1 ขุดลอก คู คลอง บึง แหลงน้ํา ซอมแซมฝาย
1.2 สราง ซอมแซมฝาย ชะลอน้ํา
1.3 สรางแนวกันไฟปา
1.4 ซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชน เชน
ปรับปรุง/ซอมแซมวัด/โรงเรียน/มัสยิด
1.5 อื่นๆ (ระบุ)........................................................
รวมกิจกรรมจางงานเรงดวน

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

พื้นที่ดําเนินโครงการ (ระบุชื่อ)

สรางแนวกันไฟปา

ปริมาณ
พท.

ระยะทาง

(ตางราง
เมตร)

เมตร

กิโลเมตร

ตาราง
กิโลเมตร

(8)

(9)

(10)

(11)

ประชาชน
หนวยงานที่
จํานวน ผูเขารวม จํานวนวัน ในพื้นที่ที่ งบประมาณ ดําเนินงาน
อําเภอ ตําบล หมูบาน
ที่เบิกจาย
วันที่
กิจกรรม ทํางาน (Man ไดรับ
ในพืน้ ที่
(บาท)
ประโยชน
ดําเนินการ (คน)
day)
(คน)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(15)X(16)=(17)

(18)

(19)

(20)

หมายเหตุ

(21)

ลําดับ
ที่

กิจกรรม/หลักสูตร

(2)
(1)
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ
หลักสูตรชางชุมชน

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัด...........................................................
ประจําเดือน................................................. (ยอดสะสม ณ ปจจุบัน)
จํานวนกิจกรรม
เปา หมาย
ผล
(3)

(4)

พื้นที่ดําเนินโครงการ (ระบุชื่อ)

อําเภอ
(5)

ตําบล
(6)

หมูบาน
(7)

จํานวน
จํานวนวัน ประชาชนใน
ผูเขารวม
งบประมาณที่
วันที่
ทํางาน (Man พื้นที่ที่ไดรับ
กิจกรรม(คน)
เบิกจาย (บาท)
ดําเนินการ
day)
ประโยชน (คน)
(8)
(9)
(8)X(9)=(10)
(11)
(12)

2.1 กลุมสาขาอาชีพชางเครื่องกล
2.1.1 หลักสูตรซอมรถจักรยานยนต
2.1.2 หลักสูตร........................................................
2.2 กลุมสาขาอาชีพชางไฟฟา
2.2.1 หลักสูตรชางเดินสายไฟฟาในอาคาร
2.2.2 หลักสูตร.........................................................
2.3 กลุมสาขาอาชีพชางกอสราง

2.3.1 หลักสูตรการกออิฐฉาบปูน
2.3.2 หลักสูตร.........................................................
2.4 กลุมสาขาอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป
2.4.1 หลักสูตรเทคนิคการจัดดอกไมแบบสรางสรร
2.4.2 หลักสูตร.....................................................
2.5 กลุมสาขาอาชีพธุรกิจบริการ
2.5.1 หลักสูตรการนวดแผนไทย
2.5.2 อื่นๆ (ระบุ)......................................................
.................................................................................
2.6 กลุมอาชีพอื่น ๆ (ระบุ)..............................................
.................................................................................

รวมกิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ
รวมกิจกรรมจางงานเรงดวน + พัฒนาทักษะฝมือทั้งสิ้น

หมายเหตุ หากมีกลุมผูสูงอายุหรือกลุมจัดตั้งใหม ใหระบุในชองหมายเหตุใหชัดเจนดวย เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บกลุมขอมูล

งบบริหาร :
รวมเปนเงินทั้งสิ้น :

บาท
บาท

หนวยงานที
ดําเนินงานใน
พื้นที่
(13)

หมายเหตุ
(14)

แบบฟอรม/แบบรายงานการ
ประสานการใหบริการดาน
แรงงานในพืน้ ที่โดย
อาสาสมัครแรงงาน

แผนการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงาน (ตามแผนปฏิบัติการของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2561
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.60
พ.ย.60

ธ.ค.60

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน
29 พ.ย – 1
จาก สรจ.ทั้ง 76 จังหวัดๆละ 1 คน
สภ.
ธ.ค.
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก
ส่วนกลาง (ณ กรุงเทพมหานคร)
1.การประสานการให้บริการด้าน
แรงงานโดยอาสาสมัครแรงงาน(ชี้เป้า)
อสร.
อาสาสมัครแรงงาน 1 คน ต่อผู้มาขอรับบริการ 30 คนต่อปี
- ประชุมชี้แจงแนวทางแก่ อสร.
สรจ.
- คัดเลือก อสร.ดีเด่น ปี 61
2. ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
สรจ.
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง
3.กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
สรจ.
โดยอาสาสมัครแรงงาน
13 ต.ค.60
4.โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ภายในไตรมาสที่ 1
สรจ./อสร.
เครือข่ายแรงงานระดับภูมิภาค
5.กิจกรรมคัดเลือกอาสาสมัคร
ภายใน 2 พ.ค. 61
แรงงานดีเด่นระดับจังหวัด
สรจ.
จานวน 1 คน
6. สารวจความพึงพอใจด้าน
สรจ.
รอบที่ 1
รอบที่ 2
อาสาสมัครแรงงาน(รายบุคคล:สภ.5)
7.โครงการ ส่งเสริมการป้องกันและ
ภายใน ก.ค. 61
สรจ./อสร.
แก้ไขปัญหายาเสพติดฯ

1 ครั้ง

หมายเหตุ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จา่ ยงบประมาณปี พ.ศ.2560 ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ขอให้ดาเนินการและใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กาหนดอย่างเคร่งครัด

1 ครั้ง

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือน (สภ. 1)
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือน (สภ.4)(ผลงาน+ผลเงิน)

อาสาสมัคร
แรงงาน

- การประสานการให้บริการด้านแรงงาน
โดย อาสาสมัครแรงงาน (ชี้เป้า)
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
- ภารกิจงานอื่นๆด้านอาสาสมัครแรงงาน

สรจ.

3. แจ้งการแต่งตั้ง/ปรับเปลี่ยน
ทะเบียนอาสาสมัครแรงงาน
4. กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
โดยอาสาสมัครแรงงาน จานวน 1 ชุด
5.รายงานผลการจัดโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแรงงาน
ระดับภูมิภาค
6.ส่งแบบลงความเห็นการพิจารณา
คัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น
ประวัติและผลงานทั้งรูปเล่มและไฟล์
จานวน 1 ชุด
7.โครงการ ส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
8. รายงานความพึงพอใจด้าน
อาสาสมัครแรงงาน(ภาพรวม:สภ.3)

ปฏิทินการรายงานผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงาน ประจาปี พ.ศ.2561
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

วันที่
25

วันที่
25

วันที่
25

วันที่
25

วันที่
25

วันที่
25

วันที่
25

วันที่
25

วันที่
25

วันที่
25

วันที่
25

วันที่
25

วันที่ 2

วันที่ 2

วันที่ 2

วันที่ 2

วันที่ 2

วันที่ 2

วันที่ 2

วันที่ 2

วันที่ 2

วันที่ 2

วันที่ 2

สรจ.
สรจ.
สรจ.

วันที่
31
วันที่
31

สรจ.

วันที่ 2
วันที่
31

สรจ.
สรจ.

วันที่
17

วันที่
16 ต.ค.

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

- มีผู้ต้องการสมัครงานพร้อมใบสมัครงาน
จานวน.....................คน

2.2 การพัฒนาฝีมือแรงงาน

- มีผู้ต้องการฝึกอาชีพพร้อมใบสมัคร
จานวน.....................คน

2.3 งานคุ้มครองแรงงาน

- มีผู้ต้องการรับบริการด้านคุ้มครองแรงงาน
(เอกสารแนบ)
จานวน...................คน

2.4 งานประกันสังคม

- มีผู้สมัครผู้ประกันตน(มาตรา 40)
พร้อมใบสมัคร
จานวน...................คน
- มีผู้ต้องการรับบริการด้านประกันสังคม
จานวน..................คน
- มีผู้ต้องการรับบริการด้านสิทธิประโยชน์
ด้านแรงงานต่างประเทศ จานวน...........คน

2.5 งานสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานต่างประเทศ
3. งานสารวจข้อมูล
3.1 ความต้องการมีงานทา / ว่างงาน
3.2 ความต้องการด้านฝึกอาชีพ
3.3 แรงงานนอกระบบ
3.4 คนพิการ
3.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................
4. มีการให้ความรู้ ปรึกษา แนะนา แก่ลูกจ้างในสถานประกอบการ
(แนบรายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ จานวนลูกจ้าง)
- พบผู้เสพติดประสานส่งต่อเข้ารับการบาบัดรักษา
5. สถานประกอบการในพื้นที่แสดงความจานงสนใจร่วม
(แนบแบบแสดงความจานงสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ยาเสพติด

จานวน..................ครั้ง...................คน
จานวน..................ครั้ง...................คน
จานวน..................ครั้ง...................คน
จานวน..................ครั้ง...................คน
จานวน..................ครั้ง..................คน
รวมทั้งหมดจานวน.........แห่ง จานวนลูกจ้าง........คน
จานวน.............แห่ง จานวนลูกจ้าง..............คน
ดาเนินการป้องกันแก้ไขยาเสพติดใน สปก. ........แห่ง
โรงงานสีขาว......แห่ง TO BE NUMBER ONE ……แห่ง
ลงชื่อ..............................................................
(...........................................................)
อาสาสมัครแรงงานประจาตาบล.................................

หมายเหตุ 1) แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสมัครคนหางาน หรือ ใบสมัครฝึกอาชีพ ภาพถ่ายกิจกรรม และอื่นๆ

แบบ สภ. 2

เลขที่….............

แบบรับเรื่องส่งต่อของผู้ขอรับบริการด้านแรงงาน (รายบุคคล)
จังหวัด…………………………………………………เดือน.........................พ.ศ...............
สาหรับเจ้าหน้าที่
วันที่.........เดือน............................พ.ศ...............
1. ข้อมูลผู้รับบริการ
1.1 เลขที่รหัสประจาตัวประชาชน
1.2 ชื่อ............................นามสกุล.......................................อายุ.........ปี วุฒิการศึกษา.................................
เลขที่............หมู่ที่..........ถนน........................ตาบล.......................อาเภอ.........................
จังหวัด...............................โทรศัพท์...............................
สถานภาพการทางาน
มีงานทา
ว่างงาน/ตกงาน
2. รายละเอียดการรับบริการด้านแรงงาน (บริการที่ต้องการขอรับจากหน่วยงาน)
สมัครงานในประเทศ
สมัครฝึกอาชีพ
สิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน
สิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคม
สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
ด้านบริการข้อมูลข่าวสาร
3. ช่องทางการเข้าสู่การรับบริการ
อาสาสมัครแรงงาน
บัณฑิตแรงงาน
การให้บริการ ณ สานักงานแรงงานจังหวัด
ออกหน่วยเคลื่อนที่โดยสานักงานแรงงานจังหวัด
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น
4. สรุปผลการให้บริการของสานักงานแรงงานจังหวัด
4.1 รายละเอียดการให้บริการ
- ส่งต่อให้หน่วยงานอื่น
สานักงานจัดหางานจังหวัด
สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สานักงานประกันสังคมจังหวัด
หน่วยงานอื่นๆ (ระบุ)..........................
- ดาเนินการโดยสานักงานแรงงานจังหวัด
สิทธิประโยชน์ด้านแรงงานต่างประเทศ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
4.2 การติดตามผลการให้บริการ (ตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม)
ได้รับการฝึกอาชีพ
มีงานทา
มีรายได้เสริม
ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครองแรงงาน
ได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
ได้รบั สิทธิประโยชน์การทางานต่างประเทศ
ไม่สามารถติดต่อได้
ยังไม่ได้รับการแก้ไข เพราะ..............................................................
5. อื่นๆ.......................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ
(..................................................)
ตาแหน่ง.....................................................
วันที่.........../...................../…………..…

แบบ สภ. 3
รอบที่ 1 (ไตรมาสที่ 1 – 2)
แบบรายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
รอบที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 – 4)
ผู้รับบริการด้านแรงงานจากการประสานงานของอาสาสมัครแรงงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัด.........................................
******************************************************************************************************
จานวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับบริการและตอบแบบสอบถาม.................คน
1.ประเด็นความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละของ
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด ความพึงพอใจ
1. การให้ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง
และชัดเจนของอาสาสมัครแรงงาน
2. การให้บริการด้วยความสุภาพ
อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
3. การให้บริการมีความสะดวก และ
รวดเร็ว
4. การให้บริการตรงกับความ
ต้องการ
5. ความพึงพอใจโดยรวม
2.สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ และการดาเนินงาน
ปัญหา
1. ........................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
1. ........................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................................................

คาชี้แจง
1. สานักงานแรงงานจังหวัดประมวลจากแบบสารวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนจัดส่งให้สานักตรวจและประเมินผล
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ คานวณตามแบบวิธีคิดในคู่มือการปฏิบัติงานฯ

หน ้าที่ 1

สภ.4

แบบรายงานผลการปฎิบตั ิงานและการใช้จ่ายเงิน ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รบั บริการด้านแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานแรงงานจังหวัด...................................................... ประจาเดือน .................................
โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ
(บาท)

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

ผลการปฏิบัติงาน (ผลงานและผลเงิน)

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน

กิจกรรมหลัก 1 : ประสานการให้บริการด้านแรงงาน
งบทางาน

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

ผลการเบิกจ่าย

บาท

0
งบทางาน

ผลการเบิกจ่ายเงินตามกิจกรรม 2.1
ผลการเบิกจ่าย
บาท
ผลงาน การให้บริการด้านแรงงานเชิงบูรณาการ (นาส่งผลผลิตและเป้าหมายการให้บริการ สป.) ตามกิจกรรม 1.1 และ 2.1 จาแนกตามภารกิจ ดังนี้
1.1 งานจัดหางาน
- จานวนผู้มาขอรับบริการ (อสร. ชี้เป้า)
คน
ผลการดาเนินงาน
- จานวนที่ได้รับการคัดกรองและส่งต่อ (สรจ. คัดกรอง)
คน
- จานวนผู้ได้รับการบรรจุงาน ( สรจ. ติดตามผล)
คน
1.2 งานฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
- จานวนผู้มาขอรับบริการ (อสร. ชี้เป้า)
คน
ผลการดาเนินงาน
- จานวนที่ได้รับคัดการกรองและส่งต่อ (สรจ. คัดกรอง)
คน
- จานวนผู้ได้รับการฝึก/พัฒนาทักษะ (สรจ. ติดตามผล)
คน
1.3 งานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
- จานวนผู้มาขอรับบริการ (อสร. ชี้เป้า)
คน
ผลการดาเนินงาน
- จานวนที่ได้รับการคัดกรองและส่งต่อ (สรจ. คัดกรอง)
คน
- จานวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ (สรจ. ติดตามผล)
คน

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
1.4 งานสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม
- จานวนผู้มาขอรับบริการ (อสร. ชี้เป้า)
- จานวนที่ได้รับการคัดกรองและส่งต่อ (สรจ. คัดกรอง)
- จานวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ (สรจ. ติดตามผล)
1.5 สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
- จานวนผู้มาขอรับบริการ (อสร. ชี้เป้า)
- จานวนที่ได้รับการคัดกรองและส่งต่อ (สรจ. คัดกรอง)
- จานวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ (สรจ. ติดตามผล)

งบประมาณ
(บาท)
ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

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

ผลการปฏิบัติงาน (ผลงานและผลเงิน)

หน ้าที่ 2

สภ.4

คน
คน
คน

0
0
0

คน
คน
คน

0
0
0

1.6 งานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
โดยผ่านอาสาสมัครแรงงาน
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ (อสร. ส่งแผน)
- จานวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ (อสร. อาเนินการตามแผน)
รวมการให้บริการด้านแรงงาน ( 1.1 - 1.6 )
- จานวนผู้มาขอรับบริการ (อสร. ชี้เป้า)
- จานวนที่ได้รับการคัดกรองและส่งต่อ (สรจ. คัดกรอง)
- จานวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ (สรจ. ติดตามผล)
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานฯ โดย อสร.
1.7 งานให้คาปรึกษา/ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน

0
ผลการดาเนินงาน

คน
คน

รวมทัง้ สิน้

ไม่นาส่งผลผลิต

คน
คน
คน
คน
คน
ครั้ง

กิจกรรมหลัก 1 : ประสานการให้บริการด้านแรงงาน
ก 1.2 ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
ผลการเบิกจ่ายเงินตามกิจกรรม 1.2
ก 1.3 โครงการเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวง

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

งบรายการเฉพาะ
ผลการดาเนินงาน

คน

0

ผลการเบิกจ่าย

บาท

0
งบรายการเฉพาะ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
อาสาสมัครแรงงานรวมพลังแห่งความภักดี ร่วมใจ
ประสานพัฒนาบ้านเกิด
ผลการเบิกจ่ายเงินตามกิจกรรม 1.3

งบประมาณ
(บาท)

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

หน ้าที่ 3

ผลการปฏิบัติงาน (ผลงานและผลเงิน)

สภ.4

ผลการดาเนินงาน

ครั้ง
คน

0
0

ผลการเบิกจ่าย

บาท

0
งบรายจ่ายอื่น

ก 1.4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน
ครั้ง

0

คน

0

บาท

0

คน
คน
คน

0
0
0

ครั้ง
คน
ครั้ง
ครั้ง

0
0
0
0

6. บริหารจัดการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน อสร.
ก 2.2 งานสานักงานแรงงานจังหวัดที่สนับสนุนการทางานของจังหวัด

ครั้ง

0

1) ออกหน่วยเคลือ่ นที่ โดย สรจ. เป็นหลัก

ครัง้

0
0
0
0
0
0

ผลการดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่ายตามกิจกรรม 1.4
ก 1.5 งานสานักงานแรงงานจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับ อสร.
1. ประชุมเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการดาเนินงานแก่ อสร.
2. ประชุมหัวหน้าส่วนที่มีวาระเกี่ยวข้องกับ อสร.
3. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับงาน อสร. (พี่เลี้ยง อสร.)
4. ปรับปรุงคาสั่งคณะทางาน อสร. ระดับจังหวัด
/แต่งตั้งอาสาสมัครแรงงาน
5. ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ อสร.
6. แต่งตั้งคณะทางานคัดเลือก อสร.ดีเด่นระดับจังหวัด
7. ติดตามการดาเนินงานของแกนนา อสร.

2) ออกหน่วยเคลือ่ นที่ โดยร่วมกับหน่วยงานอืน่

(ระบุงบประมาณ)

ไม่นาส่งผลผลิต

ไม่นาส่งผลผลิต

คน
ครัง้
คน

3) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด

วาระ
คน

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
4) กิจกรรม/โครงการอืน่ ๆ ระบุ................................................

งบประมาณ
(บาท)
ไม่นาส่งผลผลิต

กิจกรรม/โครงการอืน่ ๆ ระบุ................................................

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

หน ้าที่ 4

ผลการปฏิบัติงาน (ผลงานและผลเงิน)

สภ.4

0

ครัง้
คน

0

ครัง้
คน

แผนงานบูรณาการ ป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ภายใต้โครงการ : เสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(โครงการในภาพรวม งบบูรณาการด้านยาเสพติด)

กิจกรรมหลัก 1 : ดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
- โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า
10 คน
1) ประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน
2) ให้ความรู้แก่ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ
ที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คน

งบรายจ่ายอื่น

0
ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

ครั้ง
คน

0

แห่ง
คน

3) ประสาน ส่งต่อบาบัดรักษา (กรณีพบผู้เสพติด)
ผลการดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่ายเงิน ตามกิจกรรมโครงการฯ

ผลการเบิกจ่าย

0

ครั้ง
คน

0

บาท

0

แผนงานบูรณาการการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ภายใต้โครงการ : สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย(งบบูรณาการ)

กิจกรรมหลัก 1 : จัดบริการด้านแรงงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความปรองดอง
- จานวนการรวมกลุม่ แรงงานนอกระบบ โดย อสร.

งบรายจ่ายอื่น
ผลการดาเนินงาน

กลุม่

0

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ
(บาท)

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

หน ้าที่ 5

ผลการปฏิบัติงาน (ผลงานและผลเงิน)

สภ.4

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

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

แบบ สภ. 5
แบบสารวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนผู้รับบริการด้านแรงงาน
จากการประสานงานของอาสาสมัครแรงงาน
*************************
คาอธิบาย : ขอให้ท่านเติมเครื่องหมาย ลงในช่องว่าง เพื่อกระทรวงแรงงานจะได้ นาข้อมูลที่ได้รับไปประมวลผล
ความพึงพอใจ เรื่องการประสานการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน และนาผล
ไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการดาเนินงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
ชาย
หญิง
1.2 อายุ
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 – 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
1.3 อาชีพ
ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน
ผู้ว่างงาน ประกอบอาชีพอิสระ
อื่นๆ (ระบุ).....................................
2. ประเด็นความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. การให้ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนของอาสาสมัครแรงงาน
2. การให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
3. การให้บริการมีความสะดวก และรวดเร็ว
4. การให้บริการตรงกับความต้องการ
5. ความพึงพอใจโดยรวม
3. ปัญหาในการปรับปรุงการให้บริการ และการดาเนินงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ และการดาเนินงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สานักงานแรงงานจังหวัด............................................
ลาดับ

ผลงานดีเด่นแต่ละด้าน

เกณฑ์คะแนน ผลการให้คะแนน
(คะแนน)
(คะแนน)

๑ ด้านวิสัยทัศน์ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
ให้แสดงวิสัยทัศน์ด้านการให้บริการประชาชนในภารกิจของ
๑๐
กระทรวงแรงงานด้านใดด้านหนึง่ ในบทบาทของอาสาสมัครแรงงาน
(เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาต่อคณะกรรมการก็ได้)
๒ ด้านจิตอาสา (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
๒.๑ เป็นผู้มีจิตอาสาโดยเสียสละอุทิศเวลา กาลังกายและ
๑๐
กาลังใจ โดยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ มีผลงานเป็นรูปธรรม
อย่างสม่าเสมอ
๒.๒ เป็นผู้มีจิตอาสาอุทิศเวลาให้แก่ส่วนราชการกระทรวงแรงงาน
๑๐
และส่วนราชการอื่นอย่างต่อเนือ่ ง มีผลงานเป็นรูปธรรม
๓ ด้านการพัฒนาตนเอง (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
๓.๑ เป็นผู้ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
๑๐
เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการประชุมสัมมนาที่ส่วนราชการ
กระทรวงแรงงานหรือส่วนราชการอื่นจัดขึ้นอย่างสม่าเสมอ
๓.๒ มีภาวะความเป็นผู้นา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเผยแพร่
๑๐
ความรู้ด้านแรงงานและด้านอื่นๆที่ได้จากการพัฒนาตนเองเพื่อ
ถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี
๔ ด้านความรู้และความสามารถตามหน้าที่อาสาสมัครแรงงาน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๔.๑ ผลงานดีเด่นในภารกิจของสานักงานแรงงานจังหวัด
๑๐
(เช่น การสารวจจัดเก็บข้อมูลความต้องการด้านแรงงานของ
ประชาชนในพื้นที่)
๔.๒ ผลงานดีเด่นในภารกิจของสานักงานจัดหางานจังหวัด
๑๐
(เช่น การประชาสัมพันธ์งานจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว)
๔.๓ ผลงานดีเด่นในภารกิจของสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๐
(เช่น การสนับสนุนการฝึกอาชีพของประชาชนในชุมชน/พื้นที่
๔.๔ ผลงานดีเด่นในภารกิจของสานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
๑๐
แรงงานจังหวัด (เช่น การช่วยเหลือประชาชน กรณีถูกเลิกจ้าง
และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกเลิกจ้าง)
๔.๕ ผลงานดีเด่นในภารกิจของสานักงานประกันสังคมจังหวัด
๑๐
(เช่น การเชิญชวนให้มีผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐)
รวมทั้งสิน้
๑๐๐

หมายเหตุ

- ตัวอย่างร่างคาสั่ง -

คาสั่งจังหวัด...........................................
ที่
/ ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิ
ประโยชน์ที่อาสาสมัครแรงงานจะพึงได้รับใน ๒ กรณี คือ ข้อ ๑๕ กาหนดว่าอาสาสมัครแรงงานอาจได้รับ
ค่าใช้จ่ ายที่จ าเป็นในการปฏิบัติห น้าที่ และสิทธิประโยชน์อย่างอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ปลั ดกระทรวงแรงงาน
กาหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และข้อ ๑๖ อาสาสมัครแรงงานที่ปฏิบัติงานดีเด่นอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ ให้ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าคณะผู้แทนคัดเลือกเพื่อเข้ารับ
โล่และเข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น และเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณผู้ทาคุณประโยชน์แก่
กระทรวงแรงงานด้านบริการประชาชน ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑
จึ ง เห็ น สมควรแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กอาสาสมั ค รแรงงานดี เ ด่ น ระดั บ จั ง หวั ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
(๑) แรงงานจังหวัด
ประธานกรรมการ
(๒) จัดหางานจังหวัด
กรรมการ
(๓) ผอ.สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
กรรมการ
(๔) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
กรรมการ
(๕) ประกันสังคมจังหวัด
กรรมการ
(๖) นักวิชาการแรงงานชานาญการ
เลขานุการฯ
สานักงานแรงงานจังหวัด
ให้คณะกรรมการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงานกาหนดให้เป็นอาสาสมัครดีเด่นในระดับจังหวัด จานวน ๑ คน
๒. รายงานผลการคัดเลือกให้จั งหวัด และกระทรวงแรงงานทราบ เพื่อประกาศเป็นอาสาสมัคร
ดีเ ด่ น ของจั ง หวัด และให้ ไ ด้ รั บ ใบประกาศเกี ยรติ คุ ณ ผู้ ทาคุ ณ ประโยชน์ แก่ ก ระทรวงแรงงานด้ านบริ ก าร
ประชาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน..........วัน นับแต่วันที่รับทราบคาสั่ง
 สั่ง ณ วันที่
เดือน
พ.ศ. ๒๕๖๑
(..........................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัด..............................

แบบเสนอข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด
ประจาปี ๒๕๖๑
******************************************

รูปถ่าย 2 นิ้ว

๑. หน่วยงานที่เสนอ (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ)
 เสนอด้วยตนเอง

 เสนอโดยหน่วยงานในสังกัด

 เสนอจากอาสาสมัครแรงงาน

 เสนอโดยสานักงานแรงงานจังหวัด

๒. ประวัติส่วนตัวและครอบครัวของอาสาสมัครแรงงาน
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ

นามสกุล

อายุ

ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน

บ้านเลขที่

ตรอก/ซอย

เพศ

วันเดือนปีเกิด

ศาสนา
หมู่ที่

อาคาร

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

โทรศัพท์

รหัสไปรษณีย์

โทรสาร

มือถือ

บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการเลขที่
สถานที่ติดต่อได้สะดวก
ภูมิลาเนาเดิม
ชื่อภรรยาหรือสามี
มีบุตร

อาชีพ
คน

สถานที่ทางาน

๓. ระดับการศึกษาสูงสุด (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ)
 ต่ากว่ามัธยมต้น

 มัธยมต้น

 มัธยมปลาย / ปวช. หรือเทียบเท่า

 อนุปริญญา / ปวส.

 ปริญญาตรี

 สูงกว่าปริญญาตรี

๔. การประกอบอาชีพ (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ)
 ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ (โปรดระบุตาแหน่ง).......................................................
 ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. กานัน เป็นต้น
(โปรดระบุตาแหน่ง)..................................................................
 ประกอบอาชีพ (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ) คือ
 พนักงานบริษัท

 รับจ้างทั่วไป

 อาชีพอิสระ / ธุรกิจส่วนตัว (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ) คือ
 ด้านอุตสาหกรรม

 ด้านเกษตรกรรม

 ด้านพาณิชยกรรม  ด้านอื่นๆ...........................................

-๒๕. ประวัติการทางานอาสาสมัครแรงงาน
เริ่มปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงานเมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติจากอดีต – ปัจจุบัน (ประกอบเอกสารและภาพถ่าย (ถ้ามี))

๖. ผลงานที่สาคัญดีเด่น (ประกอบเอกสารและภาพถ่าย (ถ้ามี))

- คุณธรรมในการดารงชีวิต

- สิ่งที่เป็นตัวอย่าง หรือแบบฉบับที่ดีต่อผู้อื่นได้

-๓๗. การเป็นสมาชิกหรือกรรมการขององค์การต่างๆ คือ
ลาดับ
ที่

ชื่อองค์การ

ตาแหน่ง

ช่วงเวลาที่ดารงตาแหน่ง
จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ.

หน่วยงานที่ให้

เมื่อ พ.ศ.

๘. การได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ
ลาดับ
ที่

รางวัลหรือเกียรติคุณที่ได้รับ

(ลงนาม)

ผู้เสนอ

(

)
อาสาสมัครแรงงาน

(ลงนาม)

ผู้รับรอง

(

)
แรงงานจังหวัดหรือผูแ้ ทน

แบบลงความเห็น
การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จังหวัด…..................................
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
จังหวัด..................................ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า(นาย/นาง/นางสาว.)............................................
อาสาสมัครแรงงานประจาตาบล..................................อาเภอ...............................เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
จังหวัด..................................
คณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการ
(..............................................)
แรงงานจังหวัด.........................................

(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(..............................................)
จัดหางานจังหวัด.........................................

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

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

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

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สานักงานแรงงานจังหวัด............................................
ลาดับ

ผลงานดีเด่นแต่ละด้าน

เกณฑ์คะแนน ผลการให้คะแนน
(คะแนน)
(คะแนน)

๑ ด้านวิสัยทัศน์ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
ให้แสดงวิสัยทัศน์ด้านการให้บริการประชาชนในภารกิจของ
๑๐
กระทรวงแรงงานด้านใดด้านหนึง่ ในบทบาทของบัณฑิตแรงงาน
(เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาต่อคณะกรรมการก็ได้)
๒ ด้านการทางานเป็นทีม (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
พฤติกรรม และการปฏิบตั ิตนในการทางานร่วมกับผู้อื่น
๒๐
เพื่อให้การดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายบรรลุตามเป้าหมาย
๓ ด้านการพัฒนาตนเอง (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
๓.๑ เป็นผู้ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
๑๐
เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการประชุมสัมมนาที่ส่วนราชการ
กระทรวงแรงงานหรือส่วนราชการอื่นจัดขึ้นอย่างสม่าเสมอ
๓.๒ มีภาวะความเป็นผู้นา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเผยแพร่
๑๐
ความรู้ด้านแรงงานและด้านอื่นๆที่ได้จากการพัฒนาตนเองเพื่อ
ถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี
๔ ด้านความรู้และความสามารถตามหน้าที่บัณฑิตแรงงาน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๔.๑ ผลงานดีเด่นในภารกิจของสานักงานแรงงานจังหวัด
๑๐
(เช่น การสารวจจัดเก็บข้อมูลความต้องการด้านแรงงานของ
ประชาชนในพื้นที่)
๔.๒ ผลงานดีเด่นในภารกิจของสานักงานจัดหางานจังหวัด
๑๐
(เช่น การประชาสัมพันธ์งานจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว)
๔.๓ ผลงานดีเด่นในภารกิจของสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๐
(เช่น การสนับสนุนการฝึกอาชีพของประชาชนในชุมชน/พื้นที่
๔.๔ ผลงานดีเด่นในภารกิจของสานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
๑๐
แรงงานจังหวัด (เช่น การช่วยเหลือประชาชน กรณีถูกเลิกจ้าง
และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกเลิกจ้าง)
๔.๕ ผลงานดีเด่นในภารกิจของสานักงานประกันสังคมจังหวัด
๑๐
(เช่น การเชิญชวนให้มีผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐)
รวมทั้งสิน้
๑๐๐

หมายเหตุ

- ตัวอย่างร่างคาสั่ง -

คาสั่งจังหวัด...........................................
ที่
/ ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณผู้ทาคุณประโยชน์แก่กระทรวงแรงงานด้านบริการประชาชน ในโอกาสวัน
คล้ ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเห็ นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
(๑) แรงงานจังหวัด
ประธานกรรมการ
(๒) จัดหางานจังหวัด
กรรมการ
(๓) ผอ.สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
กรรมการ
(๔) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
กรรมการ
(๕) ประกันสังคมจังหวัด
กรรมการ
(๖) นักวิชาการแรงงานชานาญการ
เลขานุการฯ
สานักงานแรงงานจังหวัด
ให้คณะกรรมการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. พิจารณาคัดเลื อกบั ณฑิตแรงงานดี เด่นของจั งหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงานกาหนดให้เป็นบัณฑิตแรงงานดีเด่นในระดับจังหวัด จานวน ๑ คน
๒. รายงานผลการคัดเลื อกให้ จังหวัด และกระทรวงแรงงานทราบ เพื่อประกาศเป็น บัณฑิ ต
แรงงานดีเด่นของจังหวัด และให้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณผู้ทาคุณประโยชน์แก่กระทรวงแรงงานด้านบริการ
ประชาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน..........วัน นับแต่วันที่รับทราบคาสั่ง
 สั่ง ณ วันที่
เดือน
พ.ศ. ๒๕๖๑

(..........................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัด..............................

แบบเสนอข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบัณฑิตแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด
ประจาปี ๒๕๖๑
******************************************

รูปถ่าย 2 นิ้ว

๑. หน่วยงานที่เสนอ (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ)
 เสนอด้วยตนเอง

 เสนอโดยหน่วยงานในสังกัด

 เสนอจากอาสาสมัครแรงงาน

 เสนอโดยสานักงานแรงงานจังหวัด

๒. ประวัติส่วนตัวและครอบครัวของบัณฑิตแรงงาน
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ

นามสกุล

อายุ

ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน

บ้านเลขที่

ตรอก/ซอย

เพศ

วันเดือนปีเกิด

ศาสนา
หมู่ที่

อาคาร

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

โทรศัพท์

รหัสไปรษณีย์

โทรสาร

มือถือ

บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการเลขที่
สถานที่ติดต่อได้สะดวก
ภูมิลาเนาเดิม
ชื่อภรรยาหรือสามี
มีบุตร

อาชีพ
คน

สถานที่ทางาน

๓. ระดับการศึกษาสูงสุด (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ)
 ต่ากว่ามัธยมต้น

 มัธยมต้น

 มัธยมปลาย / ปวช. หรือเทียบเท่า

 อนุปริญญา / ปวส.

 ปริญญาตรี

 สูงกว่าปริญญาตรี

๔. การประกอบอาชีพ (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ)
 ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ (โปรดระบุตาแหน่ง).......................................................
 ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. กานัน เป็นต้น
(โปรดระบุตาแหน่ง)..................................................................
 ประกอบอาชีพ (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ) คือ
 พนักงานบริษัท

 รับจ้างทั่วไป

 อาชีพอิสระ / ธุรกิจส่วนตัว (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ) คือ
 ด้านอุตสาหกรรม

 ด้านเกษตรกรรม

 ด้านพาณิชยกรรม  ด้านอื่นๆ...........................................

-๒๕. ประวัติการทางานบัณฑิตแรงงาน
เริ่มปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงานเมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติจากอดีต – ปัจจุบัน (ประกอบเอกสารและภาพถ่าย (ถ้ามี))

๖. ผลงานที่สาคัญดีเด่น (ประกอบเอกสารและภาพถ่าย (ถ้ามี))

- คุณธรรมในการดารงชีวิต

- สิ่งที่เป็นตัวอย่าง หรือแบบฉบับที่ดีต่อผู้อื่นได้

-๓๗. การเป็นสมาชิกหรือกรรมการขององค์การต่างๆ คือ
ลาดับ
ที่

ชื่อองค์การ

ตาแหน่ง

ช่วงเวลาที่ดารงตาแหน่ง
จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ.

หน่วยงานที่ให้

เมื่อ พ.ศ.

๘. การได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ
ลาดับ
ที่

รางวัลหรือเกียรติคุณที่ได้รับ

(ลงนาม)

ผู้เสนอ

(

)
บัณฑิตแรงงาน

(ลงนาม)

ผู้รับรอง

(

)
แรงงานจังหวัดหรือผู้แทน

แบบลงความเห็น
การพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จังหวัด…..................................
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
จังหวัด..................................ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า(นาย/นาง/นางสาว.)............................................
บัณฑิตแรงงานประจาตาบล......................................อาเภอ..................................เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็น บัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
จังหวัด..................................
คณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการ
(..............................................)
แรงงานจังหวัด.........................................

(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(..............................................)
จัดหางานจังหวัด.........................................

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

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

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

แบบฟอรม/แบบรายงานการ
กิจกรรมรวมพลังแหงความภักดี
โดยอาสาสมัครแรงงาน

แบบรายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานแรงงานจังหวัด..........................................
1. ชื่อกิจกรรม (กรณีชื่ออื่น).....................................................................................................................................
2. สถานที่จดั กิจรรม................................................................................................................................................
3. ระยะเวลาการดาเนินงาน.....................................................................................................................................
4. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ..................คน
5. งบประมาณที่ได้รบั .....................................บาท

งบประมาณที่ใช้......................................บาท

6. เนื้อหาสาระในการดาเนินกิจกรรม (โดยสรุป)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
7. กิจกรรม/รูปแบบวิธีการ (โปรดแนบรูปถ่ายกิจกรรมเพื่อประกอบการรายงานผลการดาเนินงาน)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
8. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : รายงานผลการดาเนินงานส่งให้กับกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาคหลังการจัดกิจกรรม
(ภายใน 31 เดือนธันวาคม 2560) หรือ E-mail : volunteer_mol@hotmail.com
..............................................ผู้รายงาน
(...........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที่..........เดือน........................พ.ศ............

แบบฟอรม/แบบรายงานการพัฒนา
ระบบบูรณาการ สงเสริมความ
รวมมือและติดตามผล การจัดการ
ดานแรงงานในพื้นที่/ชุมชน

แบบรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานแรงงานจังหวัด..........................................
1. ชื่อโครงการ.........................................................................................................................................................
2. สถานที่ฝกึ อบรม..................................................................................................................................................
3. ระยะเวลาการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน........วัน ระหว่างวันที่..............................ถึงวันที่..................................
4. วิทยากรหลักในโครงการ ชื่อ..................................................... ตาแหน่ง...........................................................
สังกัดหน่วยงาน............................................................โทรศัพท์ตดิ ต่อ...............................................................
5. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม......................คน
จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรม......................คน
6. งบประมาณที่ได้รบั .....................................บาท

งบประมาณที่ใช้......................................บาท

7. เนื้อหาสาระในการฝึกอบรม (โดยสรุป) (ตามที่กาหนดในกรอบแนวทาง)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
8. กิจกรรม/รูปแบบวิธีการ (โปรดแนบรูปถ่ายกิจกรรมเพื่อประกอบการรายงานผลการดาเนินงาน)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
9. คะแนนเฉลี่ย Pre-test ร้อยละ…………………
Post-test ร้อยละ....................
10. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมสาหรับการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ปีต่อไป
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : รายงานผลการดาเนินงานส่งให้กับกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาคหลังการฝึกอบรม
(ภายใน 31 เดือนมีนาคม 2561) หรือ E-mail : volunteer_mol@hotmail.com
..............................................ผู้รายงาน
(...........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที่..........เดือน........................พ.ศ.............

แบบฟอรม/แบบรายงานการ
ใหบริการประชาชนดานแรงงานโดย
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน

(ศบร. 01) หนา 1

แบบสํารวจความคิดเห็นความตองการของผูใชบริการ

คําชี้แจง

ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน/เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
จังหวัด........................................................

แบบสํารวจความคิดเห็นฉบับนี้ เปนการเก็บรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน นายจาง/เจาของสถานประกอบการ/ลูกจาง/
ผูประกันตนที่มารับบริการ ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน/เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน เพื่อใหไดรับทราบ
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาการใหบริการประชาชนตอไป
*******************************
โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง  และเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ
๑.๑ เพศ
 ชาย
 หญิง
๑.๒ อายุ
 ต่ํากวา ๒๐ ป
 ๒๑ - ๓๐ ป
 ๓๑ - ๔๐ ป
 ๔๑ – ๕๐ ป
 ๕๐ ป ขึ้นไป
๑.๓ การศึกษา
 ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
 ปวช./ปวส./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี
๑.๔ อาชีพปจจุบัน
 นายจาง/สถานประกอบการ
 ลูกจาง/ผูประกันตน  ผูวางงาน
 อาชีพอิสระ/ธุรกิจสวนตัว
 นักเรียน/นักศึกษา
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..........
สวนที่ ๒ ขอมูลการใชบริการ
๒.๑ ทานรูจัก ศบร. / เคานเตอรฯ จากสื่อหรือชองทางใด
 สื่อโฆษณาตาง ๆ เชน นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน เว็บไซต เปนตน
 จากเจาหนาที่ / บุคลากรของสวนราชการ ภายใน/ภายนอกกระทรวงแรงงาน
 จากการบอกตอของผูที่มารับบริการ
 อื่น ๆ (ระบุ)
๒.๒ ทานมาใชบริการ ณ ศบร./เคานเตอรฯ บอยครั้งเพียงใด
 มาใชบริการเปนครั้งแรก

 มากกวา ๑ ครั้ง (รูจักและกลับมาใชบริการอีก)

๒.๓ ทานเดินทางมาใชบริการ ณ ศบร./เคานเตอรฯ มีความสะดวกและประหยัดเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง  นอย
 นอยมาก
๒.๔ ทานคิดวา ศบร./เคานเตอรฯ เปนประโยชนตอประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง  นอย
 นอยมาก
๒.๕ วันนี้ทานมาติดตอเพื่อขอรับบริการเกีย่ วกับเรื่องใด (โปรดระบุชื่องานบริการ)
 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชื่องานบริการ.......................................................................................................
 กรมการจัดหางาน
ชื่องานบริการ.......................................................................................................
 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ชื่องานบริการ.......................................................................................................
 กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน ชื่องานบริการ.......................................................................................................
 สํานักงานประกันสังคม
ชื่องานบริการ.......................................................................................................
สวนที่ ๓ ความตองดานการใหบริการ
๓.๑ ทานตองใหมีการเพิม่ งานบริการประเภทใดเพิ่มเติม (โปรดระบุชื่องานบริการ)
 งานบริการขอมูลขาวสาร
ชื่องานบริการ.......................................................................................................
 งานบริการรับเรื่อง-สงตอ
ชื่องานบริการ.......................................................................................................
 งานบริการเบ็ดเสร็จ
ชื่องานบริการ.......................................................................................................
 งานบริการอื่นๆ
ชื่องานบริการ.......................................................................................................
๓.๒ ทานตองการให ศบร./เคานเตอรฯ เปดใหบริการในวันและชวงเวลาใด
 ใหบริการเฉพาะวัน จันทร – ศุกร
 ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.
 ใหบริการเฉพาะวัน จันทร – เสาร
 ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
 ใหบริการทุกวันโดยไมมีวันหยุด
 ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
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(ศบร. 01) หนา 2

สวนที่ ๔ ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความพึงพอใจและไมพึงพอใจของทานมากที่สุด
ประเด็นที่ประเมิน
1. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
1.1 เจาหนาที่ผูใหบริการแตงกายเหมาะสม
1.2 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี
1.3 เจาหนาที่ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ
1.4 เจาหนาทีส่ ามารถแกไขปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
1.5 เจาหนาที่มคี วามซื่อสัตย สุตจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบได
1.6 เจาหนาที่มคี วามรู ความสามารถ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของเปนอยางดี
2. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1 มีผังเพื่ออธิบายขั้นตอนในการใหบริการที่ชัดเจนและเขาใจงาย
2.2 ขั้นตอนการใหบริการมีระเบียบ ไมยุงยากซับซอน
2.3 มีการใหบริการตามลําดับกอนหลัง
3. ดานการประชาสัมพันธการใหบริการ
3.1 มีชองทางการรับรูขาวสารที่หลากหลาย เขาใจงาย สามารถนําไปใชประโยชนได
3.2 การประชาสัมพันธ ผานชองทางตางๆ ชัดเจน เหมาะสม
3.3 มีชองทางตาง ๆ ในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นที่เขาถึงไดงาย
เชน บอรดประชาสัมพันธ, กระดานขาว และ e-mail/สื่อ ICT
3.4 ชองทางรับเรื่องรองเรียนและแสดงความคิดเห็นสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของผูรับบริการ
4. คุณภาพการใหบริการ
4.1 จํานวนงานบริการเหมาะสม ครบถวนตามความตองการ
4.2 ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว
5. ดานสารสนเทศ
5.1 การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใหบริการไดอยางเหมาะสม
5.2 ระบบการใหบริการทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง
5.3 ระบบสืบคนขอมูล มีเพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ
6. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
6.1 ความชัดเจนของปาย สัญลักษณ ประชาสัมพันธบอกจุดบริการ
6.2 สถานที่ตั้ง มีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก
6.3 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่นั่งรอรับบริการ น้ําดืม่
หนังสือพิมพ ฯลฯ
6.4 ความสะอาดของสถานที่ใหบริการ

ระดับความพึงพอใจ
ระดับความไมพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ ไมพอใจมาก

สวนที่ ๕ ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่นๆ
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ ขอมูลที่ไดนําไปจัดทําแผนปฏิบตั ิงานประจําปงบประมาณ (ศบร.๐๒), แผนปฏิบัติงานประจําเดือน (ศบร.๐๓) และแผนเปาหมายประจําปงบประมาณ (ศบร.๐๔)
สําหรับการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน/เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาปนเกลา
กรุงเทพมหานคร

 ขอขอบคุณในความรวมมือที่ทานไดเสียสละเวลาใหขอมูลที่เปนประโยชนแกทางราชการในครั้งนี้ 
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(ศบร. 02)

แบบฟอรม การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน/เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
จังหวัด........................................................
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน (เดือน)

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

* หมายเหตุ : ให สํ า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด รายงานผลการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป พ.ศ.2561 (ศบร.02) ไปยั ง สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ภายในเดือนตุลาคม 2560
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(ศบร.03)

แบบฟอรม การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน/เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
จังหวัด...................................
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน (วัน)

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

* หมายเหตุ : ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด จัดทําแผนปฏิบัติงานประเดือน (ศบร.๐๓) เปนประจําทุกเดือน เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของ
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนผูรับบริการ โดยไมตองสงไปยัง สตป.ศบช. และใหเก็บไวเปนหลักฐาน
ประกอบการตรวจราชการ ของผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

(ศบร.04)

-5แบบฟอรม การจัดทําแผนเปาหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน/เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
จังหวัด

มิติการวัดผลการดําเนินงาน
1. จํานวนผูใชบริการที่คาดหมาย (ราย)
2. จํานวนงานบริการที่เปดใหบริการ (งานบริการ)
3. ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ ศบร. (รอยละ)
ที่

ชื่องานใหบริการที่คาดวาจะใหบริการตามแผน
กรมการจัดหางาน
1. หมวดสงเสริมการมีงานทํา

ผลการดําเนินงานที่คาดหวัง

ประเภทของการใหบริการ

ขอมูลขาวสาร รับเรื่องสงตอ

เบ็ดเสร็จ

ติดตามผล

2. หมวดการไปทํางานตางประเทศ
3. หมวดแรงงานตางดาว
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
4. หมวดพัฒนาฝมือแรงงาน (ประชาชน)
5. หมวดพัฒนาฝมือแรงงาน (สถานประกอบการ)
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
6. หมวดงานดานการคุมครองแรงงาน
7. หมวดงานดานความปลอดภัยแรงงาน
8. หมวดงานดานแรงงานสัมพันธ
9. หมวดงานดานสวัสดิการแรงงาน
10. หมวดงานดานมาตรฐานแรงงานไทย
สํานักงานประกันสังคม
11. หมวดงานดานกองทุนประกันสังคม
12. หมวดสิทธิประโยชนกองทุนประกันสังคม (มาตรา ๓๓, ๓๙ และ ๔๐)
13. หมวดกองทุนเงินทดแทน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
14. หมวดงานดานแรงงาน
15. หมวดงานดานสงเสริมอาชีพ

* หมายเหตุ : 1. ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด จัดทําแผนเปาหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศบร.04) สงไปยัง สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ภายในเดือนตุลาคม 2560
2. ใหขีดเครื่องหมาย  ในชองประเภทการใหบริการ ที่คาดวาจะนํามาใหบริการตามแผน โดยการพิจารณารวมกันของคณะกรรมการ
กํากับ ดูแลและติดตามผลการดําเนินการศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานระดับจังหวัด
3. งานบริการเบ็ดเสร็จที่สามารถใหบริการได นอกเหนือจากที่ระบุใน 15 หมวด 82 งานบริการ ใหอธิบายเหตุผลเฉพาะวา ทําไมจึงนับ
งานบริการนั้น เปนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จ (อธิบายในชองหมายเหตุ)

(ศบร.05)

-6แบบฟอรม รายงานการใชจายเงินในการดําเนินงาน
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน/เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
จังหวัด
วันที่
เดือน
พ.ศ.

รายละเอียดคาใชจาย

งบประมาณ
ที่ไดรับ

1.งบดําเนินงาน
- คาจางเหมาพนักงาน
- อื่นๆ (ระบุ
)
2.งบประชาสัมพันธ
- คาวัสดุสิ่งพิมพ :
.
- คาวัสดุโฆษณา :
.
- อื่นๆ (ระบุ
)
3.งบโครงการพัฒนาศักยภาพ ศบร. ในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ (คาวัสดุตกแตงสถานที่และประชาสัมพันธ/

จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
ที่เบิกจาย
ที่เบิกจายสะสม
เดือน
. (ต.ค. 60 61)

คาวัสดุเพื่อใชในการออกหนวยเคลื่อนที่)

- โตะบูธ
- แบ็คดร็อป
- ชัน้ วางโบรชัวร
- อื่นๆ (ระบุ
)
4.คาสาธารณูปโภค
- คาไฟฟา ประปา ไปรษณีย โทรศัพท
- อื่นๆ (ระบุ
)
รวม

ลงชื่อ
(
ตําแหนง
วันที่

ผูรายงาน
)
.
.

* หมายเหตุ : ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด รายงานการใชจายเงินในการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (ศบร.05) ไปยังสํานักตรวจและ
ประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน 1 ชุด ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน

-7แบบรายงานผลการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน เชิงปริมาณ
ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน/เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
จังหวัด
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

ประจําเดือน
ชื่องานใหบริการที่คาดวาจะใหบริการตามแผน

กรมการจัดหางาน
1. หมวดสงเสริมการมีงานทํา
รับลงทะเบียนผูสมัครงานในประเทศ โดยผานระบบสารสนเทศ (Matching ตําแหนงงานวาง)
รับลงทะเบียนนายจางและรับแจงตําแหนงงานวาง โดยผานระบบสารสนเทศ
บริการนายจางคัดรายชื่อผูสมัครงาน ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
แบบวัดบุคลิกภาพเพือ่ การศึกษาตอหรือการเลือกอาชีพดวยระบบ Internet www.doe.go.th/vgnew.
ใหคําแนะนําดานการประกอบอาชีพ
ใหคําแนะนําดานการรับงานไปทําที่บา น
รับแบบคําขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน (ท.รบ.๑)
รับแบบใบลงทะเบียนผูวา จาง ผูรับงานไปทําที่บาน (แบบฟอรม)
ใหคําแนะนําการขออนุญาตดําเนินการจัดหางานในประเทศ
ใหคําแนะนําขอมูลขาวสารและการหางานแกผูประกันตน กรณีวางงาน
รับขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงาน
รับรายงานตัวผูประกันตนกรณีวางงาน
2. หมวดการไปทํางานตางประเทศ
ใหคําแนะนําการจดทะเบียนเปนบริษัทจัดหางานในประเทศใหคนหางานไปทํางานตางประเทศ
ใหคําแนะนําการเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง
ใหคําแนะนําการแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเปนการ
ชั่วคราว
ใหคําแนะนําการไปทํางานตางประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดสง
ใหคําแนะนําคนหางานไปทํางานในตางประเทศกับบริษัทจัดหางาน
ใหคําแนะนําการขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ
รับแบบลงทะเบียนเพื่อแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศ (แบบฟอรม)
ใหคําแนะนําการขอคืนคาบริการและคาใชจายในการไปทํางานตางประเทศ
บริการตรวจสอบสิทธิ์การขอรับเงินคืนภาษีจากการไปทํางานตางประเทศ ผานระบบบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
3. หมวดแรงงานตางดาว
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานครั้งแรกหรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดตออายุ
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานสําหรับคนตางดาวที่ยังไมไดเดินทางเขามาในราชอาณาจักร โดยนายจางยื่น
ขอรับใบอนุญาตแทน
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานสําหรับคนตางดาวที่ถกู เนรเทศ/คนตางดาวที่เขาเมือง โดยผิดกฎหมาย
และอยูระหวางรอการสงกลับ/คนตางดาวที่เกิดในประเทศแตไมไดสัญชาติไทย/คนตางดาวโดยผลของการถูกถอน
สัญชาติ
ใหคําแนะนําการขอตออายุใบอนุญาตทํางานคนตางดาว
ใหคําแนะนําการขอรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชํารุดหรือสูญหาย
ใหคําแนะนําการขออนุญาตเปลี่ยนการทํางานหรือเปลี่ยนทองที่/สถานที่ทาํ งาน/เพิ่มการทํางานจากเดิมที่ไดรับ
อนุญาต โดยยังคงทํางานในสถานประกอบการเดิม
ใหคําแนะนําการแจงยกเลิกการอนุญาตทํางานของคนตางดาว
ใหคําแนะนําการแจงขอเปลีย่ นแปลงแกไขรายการในใบอนุญาตทํางาน
ใหคําแนะนําการขอใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวสําหรับคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือ
ตามกฎหมายอื่น
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา
ใหคําแนะนําการขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา
ใหคําแนะนําการขออนุญาตเปลี่ยนการทํางานหรือเปลี่ยนทองที่หรือสถานที่ทํางานของแรงงานตางดาวสัญชาติ
พมา ลาว และกัมพูชา
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
4. หมวดพัฒนาฝมือแรงงาน (ประชาชน)
รับแบบสมัครเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงาน/ฝกเตรียมเขาทํางาน/ฝกยกระดับฝมือ/ฝกอาชีพเสริม (กพร.๑๐๑)

(ศบร.06/1)

.
ประเภทของการใหบริการ

ขอมูลขาวสาร รับเรื่องสงตอ

ครั้ง

ครั้ง

เบ็ดเสร็จ

ครั้ง

ติดตามผล

ราย

-8ที่
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
63
64
65
66
67
68
69
70

ชื่องานใหบริการที่คาดวาจะใหบริการตามแผน
รับแบบสมัครเขารับการทดสอบฝมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ทดสอบฝมอื คนหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศ ทดสอบฝมอื แรงงานตามความตองการของสถานประกอบกิจการ ทดสอบ/รับรองฝมือแรงงานนานาชาติ
(ชางเชื่อมมาตรฐานสากล) (กพร.๒๐๑)
บริการฝกอบรมภาษาอังกฤษผานระบบ e-learning
5. หมวดพัฒนาฝมือแรงงาน (สถานประกอบการ)
รับแบบขึ้นทะเบียนผูประกอบกิจการ (สท.๑)
ใหคําแนะนําการขอรับสิทธิประโยชนของผูดําเนินการฝกภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ ของสถานประกอบการ
ใหคําแนะนําการออกเครื่องหมายมาตรฐานฝมือแรงงานใหแกสถานประกอบการ
ใหคําแนะนําการขออนุญาตเปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
6. หมวดงานดานการคุมครองแรงงาน
รับแบบแจงการจางลูกจางเด็ก อายุต่ํากวา ๑๘ ป (คร.๒)
รับแบบคํารองเรียนงานตรวจแรงงาน (แบบฟอรม)
ใหคําแนะนําการรับเรื่องรองทุกข ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
ใหคําแนะนําการรับและพิจารณาวินิจฉัยคํารอง (มาตรา ๑๒๓-๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑)
รับแบบคําขอรับเงินสงเคราะหจากกองทุนสงเคราะหลูกจาง
ใหคําแนะนําเกีย่ วกับปญหาขอกฎหมาย
ประชาสัมพันธหลักสูตรการอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ตามกฎหมายแรงงาน
บริการรับสําเนาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
บริการเกี่ยวกับขอกฎหมายเบื้องตน ผานระบบ IP Video Phone
7. หมวดงานดานความปลอดภัยแรงงาน
ใหคําแนะนําการตรวจความปลอดภัยในการทํางานตามคํารอง
8. หมวดงานดานแรงงานสัมพันธ
ใหคําแนะนําการรับและพิจารณาวินิจฉัยคํารองทุกขเกี่ยวกับความขัดแยงในองคกรลูกจาง องคกรนายจาง (แรงงานสัมพันธ)
9. หมวดงานดานสวัสดิการแรงงาน
ใหคําแนะนําการพิจารณาวินิจฉัยคําขอของลูกจาง กรณีนายจางยายสถานประกอบกิจการตามมาตรา ๑๒๐ แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
10. หมวดงานดานมาตรฐานแรงงานไทย
ใหคําแนะนําการสงเสริมความรูมาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบทางสังคมดานแรงงาน
(Corporate Social Responsibility : CSR) แกนายจาง/ลูกจาง
สํานักงานประกันสังคม
11. หมวดงานดานกองทุนประกันสังคม
รับขึ้นทะเบียนผูประกันตนหรือการแจงรับผูประกันตน เขาทํางาน
รับแบบคําขอเปนผูประกันตน มาตรา ๓๙ (สปส.๑-๒๐)
รับแบบคําขอสมัครเปนผูประกันตน มาตรา ๔๐ (สปส.๑-๔๐)
รับแบบหนังสือแจงการสิ้นสุดความเปนผูประกันตน (มาตรา ๓๓) (สปส.๖-๐๙)
รับแบบหนังสือแจงการสิ้นสุดความเปนผูประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา ๓๙) (สปส.๑-๒๑)
รับแบบแจงความจํานงไมประสงคเปนผูประกันตน มาตรา ๔๐ (สปส.๑-๔๐/๒)
รับแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.๙-๐๒)
ใหคําแนะนําการขึ้นทะเบียนนายจาง กองทุนประกันสังคม
ใหคําแนะนําการขอมีบัตรประกันสังคมของคนตางดาว
ใหคําแนะนําการเปลี่ยนบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
รับเรื่องรองเรียนผูประกันตน
ใหคําแนะนําการชําระเงินสมทบตามมาตรา 33, 39, 40
รับแบบคําขอสงเงินสมทบของผูประกันตนโดยหักบัญชีธนาคาร
ใหคําแนะนําการขอรับเงินสมทบที่ชําระไวแลวคืน กองทุนประกันสังคม
รับแบบแจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงผูประกันตน (สปส.๖-๑๐)
รับแบบแจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริง (สปส. 6-15)
รับแจงเปลี่ยนทางเลือกการสงเงินสมทบผูประกันตน มาตรา 40

ประเภทของการใหบริการ

ขอมูลขาวสาร รับเรื่องสงตอ

เบ็ดเสร็จ

ติดตามผล

-9ที่
ชื่องานใหบริการที่คาดวาจะใหบริการตามแผน
71 บริการตรวจสอบขอมูลประกันสังคม ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (MOL Smart Service)
12. หมวดสิทธิประโยชนกองทุนประกันสังคม (มาตรา ๓๓, ๓๙ และ ๔๐)
72 รับแบบขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคมทุกกรณี
13. หมวดกองทุนเงินทดแทน
73 ใหคําแนะนําการขึ้นทะเบียนนายจางกองทุนเงินทดแทน
74 ใหคําแนะนําการชําระเงินสมทบจากนายจางกองทุนเงินทดแทน
75 บริการขอรับเงินทดแทนกรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตรายจากกองทุนเงินทดแทน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
14. หมวดงานดานแรงงาน
76 บริการขอมูลสถานการณดานแรงงาน
77 บริการขอมูลอัตราคาจางขั้นต่ํา/คาจางตามมาตรฐานฝมือ/คาจางรายชั่วโมงสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
78 ประชาสัมพันธขอมูลภารกิจ กระทรวงแรงงาน ทุกกรม
79 บริการรับคํารองขอคืนเงินภาษี และสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
15. หมวดงานดานสงเสริมอาชีพ
80 รับสมัครผูประสงคเขารวมโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
บสมัครฝกอาชีพ/สาธิตอาชีพอิสระ ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (เฉพาะหนวยงานที่มีความพรอมดานสถานที่และ
81 รัความเหมาะสม)
82 รับสมัครเขารวมเปนเครือขายอาสาสมัครแรงงาน
งานบริการอื่นๆ (ถามี)
1 โปรดระบุชื่อ..........................................................
2 โปรดระบุชื่อ..........................................................
รวมผลการใหบริการ
ความพึงพอใจ

ประเภทของการใหบริการ

ขอมูลขาวสาร รับเรื่องสงตอ

เบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ : การรายงานผลใหระบุจํานวนเปนตัวเลขลงในชองวางของแตละงานบริการ
: กรณีที่มีการใหบริการทีไ่ มตรงตามชื่องานบริการทั้ง 82 ชื่องาน ใหระบุการใหบริการลงในหมวดงานบริการอื่นๆ
: กรณีการใหบริการรับเรื่องสงตอ ถาศูนยฯ ใด มีหนวยงานเจาของภารกิจมารวมใหบริการในวันใดใหถือวาการใหบริการ
เรื่องดังกลาวในวันนั้นเปนการใหบริการเบ็ดเสร็จ (รายงานผลในชองเบ็ดเสร็จ)

ติดตามผล

(ศบร.06/2)

- 10 แบบรายงานผลการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน เชิงคุณภาพ (ติดตามผล)
ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน/เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
จังหวัด
ที่

ว.ด.ป.
ติดตามผล

ชื่อ – สกุล

ประจําเดือน
หนวยงาน
เจาของภารกิจ

.
ชื่องานบริการ

ผลการติดตาม

- 11 -

(ศบร. 07)

แบบ Check List เพื่อการพัฒนาศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
จังหวัด
ขอมูลจากแบบ Check List จะนําไปพัฒนารูปแบบและกระบวนการใหบริการ
ของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน เพื่อใหมีความพรอมในการใหบริการประชาชนในปตอๆ ไป
(สํานักงานแรงงานจังหวัดเปนผูกรอกขอมูล)
1. แหลงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน/จังหวัด
1.1 กระทรวงแรงงาน (สป.) 1.2  งบประมาณ CEO 1.3 งบประมาณของแตละหนวยงาน
2. จํานวนผูใชบริการและผลสํารวจความพึงพอใจ (เฉพาะศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน)
ผลการดําเนินการ

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

จํานวนผูใชบริการ
รอยละความพึงพอใจ

3. การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน (เฉพาะศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน)
3.1. การจัดระบบบริการใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการไดงาย
 มีเอกสาร/แผนผับ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ
 จัดใหมีแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบแตละขั้นตอนและประกาศใหประชาชนทราบ
 จัดใหมีจุดประชาสัมพันธและมีเจาหนาที่ประจําตลอดเวลา
 มีบอรดประกาศ/ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่ทันตอเหตุการณ
 จัดใหมีหองหรือศูนยขอมูลขาวสารที่ประชาชนสามารถเขาไปดูได
 มีชองทางการติดตอสอบถามเรื่องบริการไดหลายชองทาง
 โทรศัพท หมายเลข
hotline สายดวน
 โทรสาร หมายเลข
 วิทยุ สถานี
ทุกวัน
ของสัปดาห ตั้งแตเวลา
น.
 เว็บไซต www.
e-mail
 มีคอมพิวเตอรใหประชาชนคนหาขอมูลดวยตนเอง
 อื่นๆระบุ
3.2 เปดชองทางใหประชานสามารถเลือกใชบริการไดหลายทาง
 การลวงเวลาทําการหรือพักเที่ยง หรือในวันหยุดราชการ
 เปดใหยื่นคําขอไปรษณีย อินเตอรเน็ต โทรสาร
 จัดใหมีหนวยบริการเคลื่อนที่ ระบุ
(เช น ทุ กวัน พุ ธ ของสั ป ดาห ให บ ริการ ณ อําเภอตะกั่ว ปา หรือทุกวัน จัน ทรสัป ดาหที่ 3 ของเดือ น
รวมกับเทศบาลเมือง ณ สํานักงานเทศบาล เปนตน)
 จัดใหมีหนวยราชการอื่นหรือหนวยงานภาคเอกชน ใหบริการขอมูลขาวสารหรือรับคําขอแทนได
 อื่นๆ ระบุ
3.3 มีระบบรับฟงความคิดเห็นและตอบขอรองเรียนของประชาชน
 การจัดกลอง/ตูรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
 จัดใหมีแบบสอบถามความตองการของลูกคา
 มีการจัดทําแผนปรับปรุงการบริการใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา
 ดําเนินการตามแผนที่กําหนดและมีการติดตามผลตามแผนปฏิบัติงาน

- 12 3.4 จัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความพรอมในการใหบริการ
 เจาหนาที่ผูใหบริการไดรับการอบรม กอนเขาปฏิบัติหนาที่และมีแผนการอบรมอยางตอเนื่อง
 เจาหนาที่ผูใหบริการผานการทดสอบวามีความรู ความเขาใจในเนื้อหาในเรื่องที่บริการเปนอยางดี
 เจาหนาที่ผูใหบริการผานการอบรมเกี่ยวกับกริยามารยาท และจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ
 มีการฝกอบรมเจาหนาที่ของสํานักงาน(ขาราชการ/ลูกจางประจํา) ใหสามารถบริการแทนกันได
 จัดใหมีเจาหนาที่ของสํานักงานคอยดูแลเปนครั้งคราวเพื่อความเปนระเบียบในการใหบริการ
 อื่นๆ ระบุ
3.5 จัดใหมีสถานที่สิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆที่เหมาะสม
 จัดสถานที่ใหมีความสะอาด และมีบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่ดี
 มีแบบฟอรมคํารอง หรือตัวอยางการกรอกแบบฟอรมที่เพียงพอ
 มีเกาอี้นั่งรอบริการที่เพียงพอ
 จัดเตรียมวัสดุสํานักงานที่จําเปน ดินสอ ปากกา สําหรับใชกรอกคําขอใหบริการ
 มีบริการหนังสือพิมพ แผนผับ ใหอานขณะรอ
 มีจุดบริการน้ําดื่ม หรือชา กาแฟ
 มีบริการตูโทรศัพทสาธารณะ
 มีโทรทัศนใหดูขณะนั่งรอรับบริการ
 มีสถานที่หรือหองนั่งรอที่ติดเครื่องปรับอากาศ
 มีบริการเครื่องถายเอกสาร
 อื่น ๆ ระบุ.............................................................................................................
3.6 จัดระบบบริการที่มีคุณภาพ
 จั ดขั้ น ตอนการให บ ริก ารที่ มีความเสมอภาค และเปน ธรรม ไดแก มี การแจกบัตรคิว หรือจัดชอ ง
หรือแนวใหประชาชนเขาแถวรอรับบริการ
 มีการบันทึกวันและเวลาการใหบริการ ทุกขั้นตอน
 มีใบแสดงการรับคําขอใหกับผูยื่นคําขอ และเบอรโทรศัพทติดตอ
 จั ด บริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ สํ าหรั บ งานบริ ก ารที่ มี ก ารเชื่ อ มโยงและต อ เนื่ อ งภายในหน ว ยงานหรื อ
หลายสวนราชการ
 มีใบเตือน/แจงใหมารับบริการเมื่อถึงกําหนดเวลา
 มีการติดตามผลหลังการใหบริการ
 มี การลดต น ทุ น และลดภาระใหกับ ประชาชน ไดแก การยกเลิกเอกสารหลักฐานที่ ป ระชาชนตอ ง
นํามาประกอบการยื่นคําขอ เชน บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
ทั้งนี้หากจังหวัดใดจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชนที่ไมได
ปรากฏ ตามที่ไดรวบรวมไวนี้ ใหแจงเพิ่มเติมได
4. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

*หมายเหตุ ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด จัดทําแบบ Check List เพื่อการพัฒนาศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (ศบร.13) พรอมสงไปยัง
สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (รายไตรมาส ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. และ ก.ย.)

แบบฟอรม/แบบรายงาน
โครงการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนของ
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แบบรายงานผลการดําเนินงานประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของสํานักงานแรงงานจังหวัด ป ๒๕๖๑
สํานักงานแรงงานจังหวัด....................................................
 ครั้งที่ ๑ (ก.พ. ๖๑)

 ครั้งที่ ๒ (ก.พ. - มี.ค. ๖๑)

 ครั้งที่ ๓ (มี.ค. - มิ.ย. ๖๑)

 ครั้งที่ ๔ (เม.ย. - ส.ค. ๖๑)

 ครั้งที่ ๕ (ก.ย. ๖๑)

ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของสํานักงานแรงงานจังหวัด 1 เรื่อง
๑. ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงาน
การดําเนินการประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1
- จัดประชุมหัวหนาสวนราชการเพื่อชีแ้ จงแนวทางการประเมินผล
เมื่อวันที่......................................................................
ขั้นตอนที่ 2
- จัดทําโครงการประเมินผล เพื่อขออนุมตั ิจากผูวา ราชการจังหวัด
ขั้นตอนที่ 3
- รวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
- ดําเนินการสํารวจขอมูลในพื้นที่ พรอมทั้ง บันทึกขอมูลแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 4
- ประมวล วิเคราะห และสรุปขอมูลเบือ้ งตน
- ยกรางรายงานการประเมินผล และนําเสนอในการประชุม
หัวหนาสวนฯ
เมื่อวันที่.....................................................................
ขั้นตอนที่ 5
- จัดทํารายงานผลฉบับสมบูรณและจัดสงใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานทราบ

ไตรมาสที่ ๑
หนวยนับ
ต.ค.๖๐ พ.ย.๖๐ ธ.ค.๖๐

ผลการดําเนินงาน/ผลการใชจายเงิน
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ม.ค.๖๑ ก.พ.๖๑ มี.ค.๖๑ เม.ย.๖๑ พ.ค.๖๑ มิ.ย.๖๑

ไตรมาสที่ ๔
ก.ค.๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑

บาท
ครั้ง
บาท
โครงการ
บาท
แบบ
บาท
ฉบับ
บาท
ฉบับ

๒. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ : ในการประชุมหัวหนาสวนฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินผล และการประชุมหัวหนาสวนฯ เพื่อนําเสนอรางรายงานการประเมินผลใหระบุวันที่ในแบบรายงานดวย

หนวยงานรับผิดชอบ สํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล โทร ๐ ๒๒๓๒ ๑๔๔๐ , ๐ ๒๒๓๒ ๑๔๕๐ โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๓๘๓๓

E-mail : eva_div@hotmail.com

แบบฟอรม/แบบรายงานการ
จัดทําบทวิเคราะหการรายงาน
สถานการณและดัชนีชวี้ ดั ภาวะ
แรงงานจังหวัด

แบบฟอรมที่ 1
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ
“รายงานสถานการณแรงงานจังหวัด................” ปงบประมาณ 2561
(ไมตองนําสงกองเศรษฐกิจการแรงงาน)
1. ประเภทของหนวยงานที่ตอบ
 ราชการ  เอกชน
 องคกรเอกชน
 อืน่ ๆ ระบุ .........................
2. ขอใหใสเครื่องหมาย  ในชองระดับความคิดเห็นที่มีตอรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด
ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
นอย



2.1 ประโยชนที่ไดรับ



2.2 เนื้อหาสาระ



2.3 ความพึงพอใจ
3. ทานเคยนําขอมูลจากรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดไปใชประโยชนหรือไม
 เคย (ตอบขอ 4 – 5)
 ไมเคย (ขามไปตอบขอ 6)
4. ทานนําขอมูลจากรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดไปใชประโยชนในทางใด ระบุ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. เนื้อหาสาระสวนใดที่ทานนําไปใชประโยชน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 บทสรุปผูบริหาร
 ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน

 สถานการณแรงงาน  สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
 ตารางขอมูลภาคผนวก ที่ ........

6. เนื้อหาสถานการณแรงงานจังหวัดที่ทานสนใจ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 บทสรุปผูบริหาร
 สถานการณแรงงาน  สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
 ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
 ตารางขอมูลภาคผนวก ที่ ........
7. ทานคิดวารายงานสถานการณแรงงานจังหวัดควรปรับปรุงหรือไม
 ควรปรับปรุง (ตอบขอ 8 ตอ)  ไมควรปรับปรุง (ขามไปขอ 9)
8. ถาตองปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด
 รูปแบบ
ระบุ ............................................................................................................
 เนื้อหาสาระ ระบุ ............................................................................................................
 อื่น ๆ
ระบุ ............................................................................................................
9. ทานอยากใหมีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม ระบุ ................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
10. ขอเสนอแนะอื่น ๆ (ถามี) ...........................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ขอความกรุณาสงแบบสอบถาม
ไดที่สํานักงานแรงงานจังหวัด.....................................................
โทรสาร ............................................ E – mail : ………………………………………

แบบฟอรมที่ 2
แบบฟอรมที่ 2.1
รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ 2561
การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61 (รอบ 6 เดือน)

รงจ.

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร
(1)

ผลการเบิกจาย
1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61
(รอบ 6 เดือน )
(2)
คาจางเหมาบริการ
คาบริหารสํานักงาน

คงเหลือ
(1) - (2)

ระบุ เจาหนาที่ผูจัดสงขอมูล ชื่อ...................................ตําแหนง..........................และ แรงงานจังหวัดเซ็นชื่อกํากับ............................ตําแหนง.....................

แบบฟอรมที่ 2.2
รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ 2561
การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด

รงจ.

ที่ไดรับ
จัดสรร
(1)

ประมาณการคาใชจาย

คงเหลือ
(1) - (2)
ก.ค.

ส.ค.

คาจาง
คา
คาจาง
คา
เหมา บริหาร เหมา บริหาร

ก.ย.
คาจาง
เหมา

รวม
คา
คาจาง
คา
บริหาร เหมา บริหาร

ระบุ เจาหนาที่ผูจัดสงขอมูล ชื่อ...................................ตําแหนง..........................และ แรงงานจังหวัดเซ็นชื่อกํากับ............................ตําแหนง.....................

งบประมาณคงเหลือ สงคืน

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย
1 ต.ค. 60 - 31
มี.ค. 61
(รอบ 6 เดือน )
(2)
คา
คาจาง บริหาร
เหมา สํานักง
บริการ าน

งบประมาณคงเหลือ

1 ต.ค. 60 – 30 มิ.ย. 61 (รอบ 9 เดือน)

แบบฟอรมที่ 3
แบบสรุปรายงานการจัดเก็บขอมูล ภายใตการจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณ
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด ปงบประมาณ 2561
กิจกรรมเกี่ยวกับ
ขอมูล/สถิติที่จัดเก็บ

1.จัดเก็บขอมูลสถิติแรงงาน
นอกระบบ
2.จัดเก็บขอมูลเชิงสํารวจ
เพื่อสนับสนุนงานคาจาง
จังหวัด
3.จัดเก็บขอมูลสํารวจอุปสงค
และอุปทานแรงงานจังหวัด
4.จัดเก็บขอมูลการใช
บริการศูนยบริการแรงงาน
ระดับจังหวัด (ถามี)
5.จัดเก็บขอมูล/สถิติผลการ
ดําเนินงาน
-โครงการจางงานเรงดวนฯ
-โครงการแกไขปญหายา
เสพติด
-โครงการอาสาสมัคร
แรงงาน
-โครงการระบบฐานขอมูล
ปฏิบัติการแรงงานจังหวัด
-โครงการอื่น ๆ (ระบุ)
(1)....................................
(2)....................................
(3)....................................
(4)....................................
(5)....................................

ความถี่ในการจัดเก็บ
(ใหขีดถูกในชองที่ตองการระบุ)
รายเดือน

ราย
ไตรมาส

รายรอบสํารวจ
1 ครั้ง/ป

2 ครั้ง/ป

รายป

สถานะการจัดเก็บ
(ใหขีดถูกในชองที่
ตองการระบุ)
มี
ไมมี

>2 ครั้ง/ป

ผูรายงานผล (____________________)
ชื่อ
_____________________
ตําแหนง _____________________
ผูตรวจรับรองผล (____________________)
(แรงงานจังหวัด____________)

สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอ
“รายงานสถานการณแรงงานจังหวัด……………………..” ปงบประมาณ 2561

แบบฟอรมที่ 4

สํานักงานแรงงานจังหวัดเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานสถานการณรายไตรมาส
และรายป ไดจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัด ซึ่งสงแบบสอบถาม
จํานวน...............แบบสอบถาม ไดรับแบบสอบถามกลับคืน.............ฉบับ คิดเปนรอยละ.................ผลการสํารวจเปนดังนี้
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ)
1. ประเภทหนวยงานที่ตอบ...............................................................................................
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................รายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงประเภทหนวยงานที่ตอบแบบสอบถาม
ประเภทหนวยงาน
ราชการ
สถาบันการศึกษา
องคกรเอกชน
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (แหง)

รอยละ

2. ความคิดเห็นที่มีตอรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด ดานตาง ๆ
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ)
2.1 ประโยชนที่ไดรับ.....................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ)
2.2 เนื้อหาสาระ............................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ)
2.3 ความพึงพอใจ........................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด
ประเด็น
ประโยชนที่ไดรับ
เนื้อหาสาระ
ความพึงพอใจ

มาก
ปานกลาง
นอย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

3. มีผูที่เคยนําขอมูลจากรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดไปใชประโยชนทั้งสิ้น.............คน คิดเปน
รอยละ..............ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
3.1 มีการนําขอมูลจากรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดไปใชประโยชนในดานตางๆ
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3.2 เนื้อหาสาระสวนที่มีผูนําไปใชประโยชนสูงสุด ไดแก.............................................
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ตารางที่ 3 แสดงการนําขอมูลจากรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดไปใชประโยชน
เนื้อหา
บทสรุปผูบริหาร
สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
สถานการณแรงงาน
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ตารางภาคผนวก ที่...............

ใช(คน)

คะแนน
รอยละ ไมใช(คน) รอยละ

4. เนื้อหารายงานสถานการณแรงงานจังหวัดที่มีผูสนใจมากที่สุด ไดแก.........................
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ตารางที่ 4 แสดงเนื้อหารายงานสถานการณแรงงานจังหวัดที่มีผูสนใจ
เนื้อหา

สนใจ

บทสรุปผูบริหาร
สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
สถานการณแรงงาน
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ตารางภาคผนวก ที่..............

คะแนน
รอยละ
ไมสนใจ

รอยละ

5. การปรับปรุงรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด พิจารณาจากผูตอบ.............คน
เห็นวา.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ)

ตารางที่ 5 รายงานสถานการณและการเตือนภัยดานแรงงานควรปรับปรุงหรือไม
ความคิดเห็น
ควรปรับปรุง
ไมควรปรับปรุง
รวม

จํานวน

รอยละ

5.1 รูปแบบ ควรปรับปรุง ดังนี้ (เปนคําตอบจากคําถามปลายเปด)
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
5.2 เนื้อหาสาระ ควรปรับปรุง ดังนี้ (เปนคําตอบจากคําถามปลายเปด)
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
5.3 การปรับปรุงประเด็นอื่น ๆ ดังนี้ (เปนคําตอบจากคําถามปลายเปด)
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

แบบฟอร์ม 5
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด ปงบประมาณ 2560
*จําเป็ น

สํ านักงานแรงงานจังหวัด *
ระบุสาํ นักงานแรงงานจังหวัดส่ งแบบฟอร์มนี้
จํานวนแบบสอบถาม *
ระบุจาํ นวนแบบสอบถามที่ส่งออกไป
ได้ รับแบบสอบถามกลับคืน *
หน่วยนับ (ฉบับ)
คิดเป็ นร้ อยละ *
ของแบบสอบถามที่ส่งออกไป
ประเภทหน่ วยงานที่ตอบเป็ นหน่ วยงานราชการ *
จํานวน (แห่ ง)
ประเภทหน่ วยงานที่ตอบเป็ นหน่ วยงานราชการ *
ร้อยละของแบบสอบถามที่ส่งออกไป
ประเภทหน่ วยงานที่ตอบเป็ นสถาบันการศึกษา *
จํานวน (แห่ ง)
ประเภทหน่ วยงานที่ตอบเป็ นสถาบันการศึกษา *
ร้อยละของแบบสอบถามที่ส่งออกไป
ประเภทหน่ วยงานที่ตอบเป็ นองค์ กรเอกชน *
จํานวน (แห่ ง)
ประเภทหน่ วยงานที่ตอบเป็ นองค์ กรเอกชน *
ร้อยละของแบบสอบถามที่ส่งออกไป
ประเภทหน่ วยงานที่ตอบ อื่น ๆ *
จํานวน (แห่ ง)
ประเภทหน่ วยงานที่ตอบ อื่น ๆ *
ร้อยละของแบบสอบถามที่ส่งออกไป
ประเภทหน่ วยงานที่ตอบ อื่น ๆ *
โปรดระบุหน่วยงาน
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านประโยชน์ ที่ได้ รับมาก *
จํานวน
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านประโยชน์ ที่ได้ รับมาก *
ร้อยละ

ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านประโยชน์ ที่ได้ รับปานกลาง *
จํานวน
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านประโยชน์ ที่ได้ รับปานกลาง *
ร้อยละ
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านประโยชน์ ที่ได้ รับน้ อย *
จํานวน
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านประโยชน์ ที่ได้ รับน้ อย *
ร้อยละ
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านเนื้อหาสาระที่ได้ รับมาก *
จํานวน
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านเนื้อหาสาระที่ได้ รับมาก *
ร้อยละ
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านเนื้อหาสาระที่ได้ รับปานกลาง *
จํานวน
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านเนื้อหาสาระที่ได้ รับปานกลาง *
ร้อยละ
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านเนื้อหาสาระที่ได้ รับน้ อย *
จํานวน
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านเนื้อหาสาระที่ได้ รับน้ อย *
ร้อยละ
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านความพึงพอใจมีความพึงพอใจมาก *
จํานวน
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านความพึงพอใจมีความพึงพอใจมาก *
ร้อยละ
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านความพึงพอใจมีความพึงพอใจปานกลาง *
จํานวน
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านความพึงพอใจมีความพึงพอใจปานกลาง *
ร้อยละ
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านความพึงพอใจมีความพึงพอใจน้ อย *
จํานวน
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านความพึงพอใจมีความพึงพอใจน้ อย *
ร้อยละ

มีผู้ที่เคยนําข้ อมูลจากรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ ท้งั สิ้น *
จํานวน (คน)
มีผู้ที่เคยนําข้ อมูลจากรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ ท้งั สิ้น *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเนื้อหาสาระส่ วนบทสรุ ปผู้บริหารไปใช้ ประโยชน์ *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเนื้อหาสาระส่ วนบทสรุ ปผู้บริหารไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยนําข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ นําเนื้อหาสาระส่ วนบทสรุปผู้บริหารไปใช้ ประโยชน์ *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ นําเนื้อหาสาระส่ วนบทสรุปผู้บริหารไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยนําข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเนื้อหาสาระส่ วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเนื้อหาสาระส่ วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ นําเนื้อหาสาระส่ วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ นําเนื้อหาสาระส่ วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยนําข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเนื้อหาสาระส่ วนสถานการณ์ แรงงานจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเนื้อหาสาระส่ วนสถานการณ์ แรงงานจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยนําข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ นําเนื้อหาสาระส่ วนสถานการณ์ แรงงานจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ นําเนื้อหาสาระส่ วนสถานการณ์ แรงงานจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยนําข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเนื้อหาสาระส่ วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเนื้อหาสาระส่ วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยนําข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์

ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ นําเนื้อหาสาระส่ วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ นําเนื้อหาสาระส่ วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยนําข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเนื้อหาสาระส่ วนตารางภาคผนวกจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเนื้อหาสาระส่ วนตารางภาคผนวกจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยนําข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ นําเนื้อหาสาระส่ วนตารางภาคผนวกจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ นําเนื้อหาสาระส่ วนตารางภาคผนวกจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยนําข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนบทสรุปผู้บริ หาร *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนบทสรุปผู้บริ หาร *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนบทสรุปผู้บริ หาร *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนบทสรุปผู้บริ หาร *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัด *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัด *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัด *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัด *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนสถานการณ์ แรงงาน *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนสถานการณ์ แรงงาน *
ร้อยละ

ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนสถานการณ์ แรงงาน *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนสถานการณ์ แรงงาน *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนตารางภาคผนวก *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนตารางภาคผนวก *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนตารางภาคผนวก *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนตารางภาคผนวก *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ าควรปรับปรุงรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัด *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ าควรปรับปรุงรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัด *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ าไม่ ควรปรับปรุงรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัด *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ าไม่ ควรปรับปรุงรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัด *
ร้อยละ
ถ้ าตอบว่ าควรปรับปรุงรู ปแบบที่ควรปรับปรุง ได้ แก่
ระบุ

ถ้ าตอบว่ าควรปรับปรุงเนื้อหาสาระที่ควรปรับปรุง ได้ แก่
ระบุ

ถ้ าตอบว่ าควรปรับปรุงเนื้อหาด้ านอื่น ๆ ที่ควรปรับปรุง ได้ แก่
ระบุ

ส่ง

แบบฟอรม/แบบรายงานโครงการ
สนับสนุนการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
ดานแรงงานระดับจังหวัด

ตารางสรุปผลการแกไขปญหาความเดือดรอนดานแรงงาน
ของหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัด................................ ประจําเดือน ...........................
ตัดยอดรายงาน ณ วันที่.................................................
ที่ หนวยงาน

๑
๒
๓
๔
๕

สรจ.
สจจ.
ศพจ.
สสค.
สปจ.
รวม
(จํานวน)

(๑)
(๒)
(๓)
จํานวนเรื่องที่ยังไมยุติ
จํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน
รวมทั้งหมด
ยกมาจากรอบที่แลว
(๑) + (๒)
รอบปจจุบัน
(ถามี)
ผานชองทางตาง ๆ ผานศูนยดํารงธรรม
ของหนวยงาน
จังหวัด

(๔)
สรุปผลการดําเนินการของเรื่องทั้งหมด
ประเภท / จํานวนเรื่อง
ที่ดําเนินการจนไดขอยุติ

ประเภท / จํานวนเรื่อง
ที่อยูระหวางดําเนินการ (ยังไมยุติ)

รายงานผลการแกไขปญหาความเดือดรอนดานแรงงานของประชาชนในพื้นที่
หนวยงาน................................................
ประจําเดือน.......................................

แบบ ร.รง.๑

ความคืบหนาเรื่องที่ยังไมไดขอยุติ ยกมาจากรอบที่แลว (ถามี)
ที่

วัน เดือน ป
ที่ไดรับเรื่อง

เรื่องรองทุกข/
รองเรียนผาน ()
หนวยงาน
สังกัด รง.

ศูนยดํารงธรรม
จังหวัด

ประเภทเรื่อง
รองทุกข/รองเรียน

(จําแนกประเภทเรื่อง)

รายละเอียดเรื่อง
รองทุกข/รองเรียนโดยสรุป

ความคืบหนาการดําเนินการ
โดยสรุป

ผล ()
ยุติ ยังไม
ยุติ*

เรื่องรองทุกข/รองเรียน ที่ไดรับในรอบเดือนปจจุบัน
ที่

วัน เดือน ป
ที่ไดรับเรื่อง

เรื่องรองทุกข/
รองเรียนผาน ()
หนวยงาน
สังกัด รง.

ศูนยดํารงธรรม
จังหวัด

ประเภทเรื่อง
รองทุกข/รองเรียน

(จําแนกประเภทเรื่อง)

รายละเอียดเรื่อง
รองทุกข/รองเรียนโดยสรุป

หมายเหตุ * เรื่องที่ดําเนินการยังไมไดขอยุติในรอบเดือนปจจุบัน ใหยกไปรายงานความคืบหนาในรอบเดือนถัดไปดวย

ความคืบหนาการดําเนินการ
โดยสรุป

ผล ()
ยุติ ยังไม
ยุติ*

เอกสารแนบ

ประเภทเรือ่ งรองเรียน ดานแรงงาน

หมวดปญหาความเดือดรอนของประชาชน
1. แรงงานตางดาว
2. จัดหางานในประเทศ
3. จัดหางานไปตางประเทศ
4. การพัฒนาฝมือแรงงาน
5. กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
6. การใชแรงงานบังคับ การใชแรงงานเด็ก การใชแรงงานสตรีไมถูกตองตามกฎหมาย การกระทําอันไมเปนธรรม เชน ถูกลดเงินเดือน ถูกบีบใหออกจากงานโดยไมมีความผิด ถูกเลิกจางโดย
ไมเปนธรรม ฯลฯ
7. นายจางไมจายเงินตามกฎหมายคุมครองแรงงาน เชน คางจายคาจาง คาลวงเวลา คาชดเชย สิทธิประโยชนที่เปนตัวเงิน ฯลฯ
8. นายจางไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน เชน วันทํางาน วันหยุด วันลา การจัดสวัสดิการแรงงาน ฯลฯ
9. การยื่นขอเรียกรองและไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงาน / การวินิจฉัยขอพิพาทแรงงานและการกระทําอันไมเปนธรรม / การจดทะเบียนองคกรแรงงานและที่ปรึกษาดานแรงงานสัมพันธ
10. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
11. สถานประกอบการ / นายจาง ดําเนินการไมถูกตองตามกฎหมายประกันสังคม เชน แจงรายละเอียดลูกจางเขา – ออกงานไมถูกตอง หักเงินสมทบขาด / เกิน ถูกสวมสิทธิ (นําบัตรประจําตัว
ประชาชนไปขึ้นทะเบียน) สถานประกอบการ / นายจาง ไมแจงชื่อลูกจางออกจากงาน ฯลฯ
12. การใหบริการสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม เชน การตรวจรักษาของแพทย การใหบริการของเจาหนาที่ / โรงพยาบาล การจายยา คาใชจาย ปฏิเสธการรักษา ฯลฯ
13. การขอรับประโยชนทดแทนจากกองทุนประกันสังคม ไดแก กรณีเจ็บปวย/ประสบอันตราย กรณีทันตกรรม กรณีคลอดบุตร กรณีทพุ พลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ
และกรณีวางงาน
14. การขอรับประโยชนทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน ไดแก คารักษาพยาบาล คาชดเชยการหยุดงานกรณีไมสามารถทํางานได คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ คาทําศพ คาทดแทนกรณีเสียชีวิต
และคาฟนฟูสมรรถภาพ
15. การติดตามสิทธิประโยชนของแรงงานไทยที่ไปทํางานตางประเทศ
หมวดรองเรียนขาราชการ / เจาหนาที่ และเสนอแนะขอคิดเห็น
16. การใหบริการของเจาหนาที่หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และชองทางการติดตอ
17. ความตองการบริการอื่นๆของผูประกันตน
18. การรองเรียนพฤติกรรมของขาราชการ / เจาหนาที่สังกัดกระทรวงแรงงาน
19. การใหขอเสนอแนะ / ขอคิดเห็น แกหนวยงาน
20. เรื่องอื่นๆ เชน การใหคําปรึกษาดานแรงงาน

แบบฟอรม/แบบรายงานการ
จัดทําความเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับคาจางของจังหวัด

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัด
ครั้งที่
วันที่
เดือน
ประเด็นเกี่ยวกับสถานการณทาง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และแรงงานของจังหวัด

ที่ประชุมรับทราบสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม
แรงงานของจังหวัด สรุปดังนี้ ......................................

...........................(ใสเรื่องสําคัญ).....................................

*** ใสความเห็นที่ประชุม ฝายนายจาง
ฝายลูกจาง และฝายรัฐบาล ***

พ.ศ.

.

.

ประเด็นเกี่ยวกับอัตราคาจางขั้นต่ํา

เรื่องอื่นๆ

- แจงการใชบังคับประกาศคณะกรรมการคาจางในเรื่องตางๆ
- พิจารณาผลการสํารวจขอมูลทีด่ าํ เนินการโดยจังหวัดในเรื่องที่เกี่ยวของกับการกําหนดอัตราคาจาง
- พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา , การกําหนดคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือ , การใชบังคับมาตรการดานคาจาง และอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
.............................................................(สรุปเรื่อง).........................................................................
*** ใสความเห็น / มติ ที่ประชุม ฝายนายจาง ฝายลูกจาง และฝายรัฐบาล ***

หมายเหตุ : ขอใหสรุปผลการประชุมตามแบบฟอรมนี้ และสงรายงานประชุมใหสํานักงานคณะกรรมการคาจางเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแตละครั้งภายในสองสัปดาห

แบบรายงานสรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาเสนอแนะอัตราคาจางขั้นต่ํา ป ...........
ของคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัด ............
1. มีการประชุมเพื่อพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด จํานวน ............ ครั้ง
1.1 วันที่ .................................................
1.2 วันที่ .................................................
2. สรุปผลการประชุมฯ ครั้งสุดทาย (ตามขอ 1)
2.1 องคประกอบการประชุม (ผูแทนฝายนายจาง/ผูแทนฝายลูกจางที่เขาประชุมตองเปนอนุกรรมการ
เทานั้น สวนผูแทนภาครัฐตองมีหนังสือมอบใหเขาประชุมแทน)
ผูเขาประชุม
.......... คน
อนุกรรมการฝายรัฐบาล
.......... คน
อนุกรรมการฝายนายจาง .......... คน
อนุกรรมการฝายลูกจาง
.......... คน
ประธานการประชุม.....................................................................................................................................
2.2 เอกสารขอมูลที่ใชประกอบการพิจารณา ไดแก
กลุมที่ 1 หลักเกณฑดานความจําเปนในการครองชีพของลูกจาง ไดแก ................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
กลุมที่ 2 หลักเกณฑดานความสามารถในการจายของนายจาง ไดแก .................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
กลุมที่ 3 หลักเกณฑดานเศรษฐกิจและสังคม ไดแก ..............................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.3 สรุปภาวะเศรษฐกิจ สังคม แรงงานในจังหวัด (โดยยอ)
..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

- 2 2.4 การคํานวณอัตราคาจางขั้นต่ํา ป ..............
สูตร = อัตราคาจางขั้นต่ําปจจุบัน x [1+[ l% อัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงานจังหวัด เฉลี่ย ป ..............] +
Max (0,CPI ป ..........) ] + ตัวแปรเชิงคุณภาพตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ มาตรา 87
ผลการคํานวณอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด ป .............. ตามสูตรการคํานวณที่คณะกรรมการคาจาง
ชุดที่ 20 ไดมีมติเห็นชอบ คือ อัตราวันละ
บาท + ตัวแปรเชิงคุ ณ ภาพตาม พ.ร.บ.คุมครอง
แรงงานฯ มาตรา 87
หมายเหตุ : ขอความดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดตามมติของคณะกรรมการคาจาง
2.5 สรุปความเห็นของ
ผูแทนฝายลูกจาง ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผูแทนฝายนายจาง ..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผูแทนฝายรัฐบาล ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.6 ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคาจางขั้นต่ําจังหวัด (โดยสรุป)
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.7 มติที่ประชุม
( ) มติเอกฉันท
( ) มติไมนอยกวา 2 ใน 3 ขององคประชุม
ปรับอัตราคาจางขั้นต่ําเพิ่มขึ้น ........ บาท จากอัตราวันละ ........ บาท เปนวันละ ....... บาท
ใชบังคับตั้งแตวันที่ ...................................................................
หรือ
( ) มติเอกฉันท
( ) มติไมเอกฉันท
ไมปรับใหคงไวในอัตราเดิม คือ วันละ
บาท (ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตรา
คาจาง ขั้นต่ํา (ฉบับที่ 8))
หรือ
( ) อืน่ ๆ ......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
หมายเหตุ การลงมติเพื่อพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด ตองดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการคาจาง
วาดวยองคประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด พ.ศ. 2553
2.8 ความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผูจดบันทึก

......................................................
(....................................................)
ตําแหนง ........................................................................

บันทึกรับรองมติการประชุม
เพื่อพิจารณาเสนอแนะอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด ............... ป ..........
คณะอนุกรรมการคาจางจังหวัด ..................................... ขอลงมติในที่ประชุม ครั้งที่ ......../.............
วันที่ ............................................. เพื่อพิจารณาเสนอแนะอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด........................................
ป ........... ดังนี้
( ) มติเอกฉันท
( ) มติไมนอยกวา 2 ใน 3 ขององคประชุม
ปรับอัตราคาจางขั้นต่ําเพิ่มขึ้น ........ บาท จากอัตราวันละ ........ บาท เปนวันละ ......... บาท
จะใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ...................................................................
หรือ
( ) มติเอกฉันท
( ) มติไมเอกฉันท
ไมปรับให คงไวในอัตราเดิม คือ วันละ
บาท (ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง
อัตราคาจาง ขั้นต่ํา (ฉบับที่ ลาสุด ))
หรือ
( ) อื่น ๆ ......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
อนุกรรมการฝายรัฐบาล
1. ลงชื่อ ...................................................
2. ลงชื่อ ...................................................
(.................................................)
(.................................................)
ตําแหนง ...............................................
ตําแหนง ...............................................
3. ลงชื่อ ...................................................
4. ลงชื่อ ...................................................
(.................................................)
(.................................................)
ตําแหนง ...............................................
ตําแหนง ...............................................
5. ลงชื่อ ...................................................
(.................................................)
ตําแหนง ...............................................
อนุกรรมการฝายนายจาง
1. ลงชื่อ ...................................................
2. ลงชื่อ ...................................................
(.................................................)
(.................................................)
ตําแหนง ...............................................
ตําแหนง ...............................................
3. ลงชื่อ ...................................................
4. ลงชื่อ ...................................................
(.................................................)
(.................................................)
ตําแหนง ...............................................
ตําแหนง ...............................................
5. ลงชื่อ ...................................................
(.................................................)
ตําแหนง ...............................................
อนุกรรมการฝายลูกจาง
1. ลงชื่อ ...................................................
2. ลงชื่อ ...................................................
(.................................................)
(.................................................)
ตําแหนง ...............................................
ตําแหนง ...............................................
3. ลงชื่อ ...................................................
4. ลงชื่อ ...................................................
(.................................................)
(.................................................)
ตําแหนง ...............................................
ตําแหนง ...............................................
5. ลงชื่อ ...................................................
(.................................................)
ตําแหนง ...............................................

แบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2561
สํานักงานแรงงานจังหวัด................................
ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
.
เรื่อง

รายการ

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

1. การสรรหาอนุกรรมการคาจางจังหวัด 1.1 คาเบี้ยประชุม
ในคณะกรรมการคาจาง ชุดที่ 20
- ประธานอนุกรรมการ (1,250 บาท)
(ชุดใหม)
- อนุกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ
ครั้งที่ 1 วันที่ เดือน
พ.ศ. . คณะอนุกรรมการ
คน X 1,000 บาท
ครั้งที่ 2 วันที่ เดือน
พ.ศ. . 1.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คน X
บาท
1.3 คาพาหนะ
คน
1.4 คาวัสดุ
รวมเปนเงิน
2. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
2.1 คาเบี้ยประชุม
คาจางจังหวัด
- ประธานอนุกรรมการ (1,250 บาท)
(ครั้งที่ .........../..........
- อนุกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ
วันที่ เดือน
พ.ศ.
) คณะอนุกรรมการ
คน X 1,000 บาท
2.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คน X
บาท
2.3 คาพาหนะ
คน
รวมเปนเงิน
3. การสํ ารวจค าใช จ า ยที่ จํ า เป น - จางสํารวจคาใชจายที่จําเปนของแรงงานทั่วไปแรกเขาทํางาน
ของแรงงานทั่ ว ไปแรกเข า ทํ า งาน ในภาคอุตสาหกรรม
จํานวน
ชุด X
บาท
ในภาคอุตสาหกรรม
2.1 ขออนุมัตโิ ครงการ
เมื่อวันที่ เดือน
พ.ศ. .
2.2 ดําเนินการสํารวจระหวาง
วันที่ - เดือน
พ.ศ. .
2.3 บันทึกขอมูลแลวเสร็จเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
รวมเปนเงิน
4. การสํ า รวจการจ า ยค า จ า งตาม - จางสํารวจ การจายคาจางตามมาตรฐานฝมือใน
มาตรฐานฝ มื อ ในตลาดแรงงานของ ตลาดแรงงานของจังหวัด
จังหวัด
จํานวน
ชุด X
บาท
4.1 ขออนุมัตโิ ครงการ
เมื่อวันที่ เดือน
พ.ศ. .
4.2 ดําเนินการสํารวจระหวาง
วันที่
เดือน
พ.ศ. .
4.3 บันทึกขอมูลแลวเสร็จเมื่อวันที่ .
เดือน
พ.ศ.
.
รวมเปนเงิน
รวมคาใชจาย ณ เดือน

ทั้งสิ้น
(ลงชื่อ)
(ตําแหนง)

บาท
ผูรายงาน
.

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการสํารวจคาใชจายที่จําเปนของแรงงาน
ทั่วไปแรกเขาทํางาน ในภาคอุตสาหกรรม ป 2561
สํานักงานแรงงานจังหวัด......................................................
วันที่.............................................................
จํานวนตัวอยาง
กลุมเปาหมาย
(1)

จํานวนตัวอยาง
ที่สํารวจได

จํานวนตัวอยางที่ถูกตอง ครบถวน
ที่ไดบันทึกผลลงในโปรแกรม (นํามาจากตารางที่ 10)
(2)

จํานวนตัวอยางแบบสํารวจที่ถูกตอง ครบถวน ที่ไดบันทึกผลลงใน
โปรแกรมคอมพิวเตอรประมวลผล Labor Q1.Net ของแตละจังหวัด
รอยละของผลการสํารวจ =
จํานวนตัวอยางกลุมเปาหมายของแตละจังหวัด

รอยละของผลการสํารวจ =

X 100

(2)
(1)

X 100

=

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย .................................................
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………..…
โทรศัพท………………………………………………………………...
โทรสาร…………………………………………………………………..
(สงแบบแบบรายงานผลฯ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 มาที่ สํานักงานคณะกรรมการคาจาง
โทรศัพท 02 232 1297 โทรสาร 02 643 4456)

แบบรายงานผลการสํารวจขอมูลเพื่อประกอบการจัดทําอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ป 2561
1. ขอมูลทั่วไป
สํานักงานแรงงานจังหวัด .......................................................... วันที่รายงาน ............................................
2. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ชื่อ-นามสกุล ............................................................................. โทรศัพท ..................................................
3. ผลสําเร็จของการดําเนินการ (รอยละของผลการสํารวจ)
ประเภท
สถานประกอบ
กิจการ

จํานวนตัวอยาง
กลุมเปาหมาย *
(1)

จํานวนตัวอยาง
ที่สํารวจได

จํานวนตัวอยาง
ที่สมบูรณ **
(2)

หนวย : ตัวอยาง
คิดเปน
รอยละ ***

ลูกจาง

รวม
หมายเหตุ
* จํานวนตัวอยางกลุมเปาหมาย หมายถึง จํานวนตัวอยางที่ตองดําเนินการสํารวจตามที่กําหนดไว
** จํานวนตัวอยางที่สมบูรณ หมายถึง แบบสอบถามที่สามารถนํามาประมวลผลได ซึ่งอยางนอยตองตอบ
คําถามเกี่ยวกับการจายคาจางขั้นเริ่มตนใหกับผูผานการทดสอบฯ ดังนี้
- แบบสอบถามสถานประกอบกิจการ อยางนอยตองตอบคําถามขอ 4.2 หรือ 5.2 หรือ 6.2 หรือ 7.2
- แบบสอบถามลูกจาง อยางนอยตองตอบคําถามขอ 13
*** การคํานวณผลสําเร็จของการดําเนินการใหคํานวณเฉพาะผลรวม ไมตองแยกสถานประกอบกิจการ
หรือ ลูกจาง โดยใหคํานวณจาก ผลรวมจํานวนตัวอยางที่สมบูรณ (2) หารดวย ผลรวมจํานวนตัวอยาง
กลุมเปาหมาย (1) คูณดวย 100 (กรณีทศนิยมต่ํากวา 0.5 ใหปดลง / ทศนิยมเทากับหรือมากกวา
0.5 ใหปดขึ้น)
4. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(โปรดสงแบบรายงานผลการสํารวจขอมูล พรอมแบบสอบถามฉบับจริง ไปที่สํานักงานคณะกรรมการคาจาง
กองเศรษฐกิจการแรงงาน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เพื่อที่จะไดจัดทํารายงานผลเสนอผูบริหารตอไป)

แบบฟอรม/แบบรายงานโครงการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร
ดานแรงงานระดับจังหวัด
ป 2562 – 2564

แบบรายงานครั้งที่ 1

แบบรายงานสรุปผลโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564
ประจําป พ.ศ. 2562
สํานักงานแรงงานจังหวัด....................................
1. ผลการดําเนินงานตามขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564
กรุณาใสเครื่องหมาย  ในชองระยะเวลาดําเนินการ
ระดับ
คะแนน
1

ผลการดําเนินการ
ระบุระยะเวลาดําเนินการ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

จัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกีย่ วของเพื่อวิเคราะห
สภาพแวดลอม (SWOT)

ต.ค. พ.ย.
60 60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

งบประมาณ
ที่ใช
(บาท)

2

จัดประชุมคณะทํางานระดับจังหวัดเพื่อทบทวนแผน
ยุทธศาสตรดานแรงงานฯ พ.ศ. 2560-2564
3
จัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอแผนยุทธศาสตร
ดานแรงงานฯ พ.ศ. 2562-2564 (ฉบับทบทวน ประจําป
พ.ศ. 2562)
4
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรดานแรงงานฯ ใหมีความสมบูรณ
และนําเสนอผูวาราชการจังหวัดใหความชอบกอนนําสงให
กระทรวงแรงงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
(ระดับคะแนนและขั้นตอนตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ)

รวม
2. สรุปผลการใชจายงบประมาณโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564
ประจําป พ.ศ. 2562
- งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ......................... บาท
- งบประมาณที่เบิกจาย
......................... บาท แลวเสร็จ เมื่อวันที่............เดือน..............ป................
- งบประมาณคงเหลือ
......................... บาท สงคืนกลุมงานคลังและวัสดุ เมื่อวันที่........เดือน..........ป..........
3. โครงการ/กิจกรรมเดนภายใตแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564
(ฉบับทบทวน ประจําป พ.ศ. 2562) จํานวน............โครงการ/กิจกรรม
1) ชือ่ แผนงาน/โครงการ.........................................................................................................................................
เหตุผลความสําคัญ/และความเชื่อมโยง.............................................................................................................
2) ชือ่ แผนงาน/โครงการ........................................................................................................................................
เหตุผลความสําคัญ/และความเชื่อมโยง.............................................................................................................

4. ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

กรุณาจัดสงที่กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร โทรศัพท 02-232-1300,1287,1288
โทรสาร 02-248-2026 E-mail : Strategy.mol@gmail.com
 ขอบคุณคะ 

แบบรายงานครั้งที่ 2

แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564
สํานักงานแรงงานจังหวัด....................................
1. การนําโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัดไปเสนอขอบรรจุในแผนพัฒนาพื้นที่
1.1 สํานักงานแรงงานจังหวัดไดเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจําป 2563 ไปบรรจุในแผนพัฒนาพื้นที่
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
จํานวน..............โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ...........................บาท
1.2 สํานักงานแรงงานจังหวัดไดรับการจัดสรรงบประมาณจากแผนพัฒนาพื้นที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
จํานวน..............โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ...........................บาท
ที่
โครงการ/กิจกรรม
หนวยงาน
งบประมาณ
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
(บาท)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 โครงการ........................................
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก
กิจกรรมหลัก.................................
- แผนพัฒนาภาค..............................
- แผนพัฒนาจังหวัด..........................
- แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
........................................
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 โครงการ........................................
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
กิจกรรมหลัก.................................
- แผนพัฒนาภาค.............................
- แผนพัฒนาจังหวัด.........................
- แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
........................................
จํานวนงบประมาณทีไ่ ดรับการจัดสรร
เปนเงิน......................บาท
2. การดําเนินการดานอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด
เชน การบูรณการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ผานกลไกภายในจังหวัด การติดตามและประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมภายใตแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัดฯ เปนตน
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
3. ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
กรุณาจัดสงที่กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร โทรศัพท 02-232-1300,1287,1288
โทรสาร 02-248-2026 E-mail : Strategy.mol@gmail.com
 ขอบคุณคะ 

แบบฟอรม/แบบรายงาน
โครงการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ แรงงานผูสูงอายุ
และแรงงานคนพิการ

ทะเบียนแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงานผูสูงอายุของจังหวัด.....................
ขอมูล ณ วันที.่ ...... เดือน ........................ พ.ศ. .....................
ลักษณะทางรางกาย/
จิตใจ/สติปญญา

ที่อยู
ชื่อ - สกุล
ลําดับที่
เลขประจําตัวประชาชน

อายุ

ระดับ
เพศ
การศึกษา

โทรศัพท
บาน
เลขที่

หมูบาน

ตําบล

ปกติ

พิการ
(ลักษณะ
ความพิการ)

การประกอบอาชีพ

การเปน
สมาชิกกลุม/ ปญหาจากการ
องคกร
ประกอบอาชีพ (ถา
(รายชื่อ
มีระบุ)
รายได
อาชีพ (ระบุ)
กลุ
ม

/องค
ก
ร
บาท/เดือน

ความ
ตองการ
ความ
ชวยเหลือ
(ถามีระบุ)

หมายเหตุ
(ขอมูลอื่นๆ ที่
ตองการแสดง)

แบบรายงานผลการชวยเหลือแรงงานนอกระบบ
ภายใตแผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครอง และการพัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจําป ๒๕61 จังหวัด....................
ประจําเดือน...........................................
วัน เดือน ป

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ-สกุล
ผูที่ไดรับการชวยเหลือ

ที่อยู
บานเลขที่

หมูที่

หมายเหตุ จัดทํารายงานผลการชวยเหลือแรงงานนอกระบบ (ถามี) สงแนบกับรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน

ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ

สรุปขอมูลแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงานผูสูงอายุของจังหวัด...................
ขอมูล ณ วันที่........ เดือน....................... พ.ศ. .....................

ลําดับ
อําเภอ ตําบล หมูที่
ที่

จํานวนแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ
และแรงงานผูสูงอายุ (คน)
อายุ (ป)
เพศ
ชาย หญิง 15-30 31-45 46-60 60ป
(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) ขึ้นไป

ลักษณะทาง
รางกาย/จิตใจ/
สติปญญา
ปกติ
(คน)

พิการ
(คน)

อาชีพ (คน)
เกษตรกร
(คน)

คาขาย รับจาง
อื่นๆ (คน)
(คน) (คน)

ประสบ
ปญหา (คน)

ต้องการ
ความ
ช่วยเหลือ
(คน)

