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

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ตุลาคม 2558

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

หนา
1
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12
14
21
25
28
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37
40
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53
57
59
62
69
80
83
86

หมวดที่ 1
อํานาจหนาที่ของสํานักงานแรงงานจังหวัด

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

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

คูม่ ือการปฏิบัตงิ านของสํานั กงานแรงงานจังหวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

หน้ า 1

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

งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย
การทํางาน

หนวยงานรับผิดชอบ
ในสวนกลาง

90,373,100

380 คน

กลุมงานสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค

5,242,400

77 จังหวัด

กลุมงานวิจยั
และวางแผนกําลังแรงงาน

8,000,000

77 จังหวัด

กลุมงานเศรษฐกิจแรงงาน
มหาภาค

18,057,600

76 จังหวัด

กลุมงานสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค

หมายเหตุ

แผนงานแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
กิจกรรมหลัก จางบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใหบริการดานแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต

บัณฑิตแรงงาน 380 คน
ใหบริการประชาชนใน
พื้นที่ 38,000 คน

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

ดําเนินการใน 76 จังหวัด
โอนงบประมาณให
จังหวัดๆละ 96,000 บาท

แผนงานสรางความปรองดองสมานฉันท
โครงการสาน สราง เสริมสุขแรงงานไทย
กิจกรรมหลัก จัดบริการดานแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเสริมสรางความปรองดอง
- โครงการสาน สราง เสริมสุขแรงงานไทย

คูม่ ือการปฏิบัตงิ านของสํานั กงานแรงงานจังหวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

หน้ า 2

แผนงาน/ ผลผลิต โครงการ/
กิจกรรมหลัก/งาน โครงการ กิจกรรมยอย

งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย
การทํางาน

หนวยงานรับผิดชอบ
ในสวนกลาง

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

5,959,500

217,650 ราย

540,000

76 กิจกรรม

48,754,000
20,000,000

7,255 คน
7,255 คน

กลุมงานสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค
กลุมงานสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค

ดําเนินการโดย
ไมใชงบประมาณ

268,000 ราย

9,520,100

67,476 คน

กลุมงานสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค

408,000

76 จังหวัด

- การใหบริการประชาชนดานแรงงานโดยศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน

3,132,000

83,080 ราย

กลุมงานสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค
ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

- โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE)

12,280,000

76 จังหวัด

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร

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

- โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

302,600

4 จังหวัด

ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

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

- การประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร
และแผนของสํานักงานแรงงานจังหวัด

4,435,000

76 ฉบับ

กลุมงานวิเคราะหและ
ประเมินผล

95,917,600

20,144 คน

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร

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

กิจกรรมหลัก จางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพือ่
บรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
- โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทา
ความเดือนรอนดานอาชีพ

หมายเหตุ

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

กิจกรรมหลัก พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(คาวัสดุคอมพิวเตอร)

งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย
การทํางาน

หนวยงานรับผิดชอบ
ในสวนกลาง

13,824,000

380 เลม/ป

ศูนยขอมูลเศรษฐกิจ
การแรงงาน

9,013,400

1 เรื่อง

2,055,200

76 จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการ
คาจาง
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร

2,772,000

77 จังหวัด

ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

1,057,400

76 จังหวัด

1,051,400

76 จังหวัด

- กลุมสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค
- ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

4,600,000

1 เรื่อง

แผนงานจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดา นแรงงาน
กิจกรรมหลัก จัดทําแผนปฏิบัตกิ ารปองกันการคามนุษย
ดานแรงงาน
- โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดา นแรงงาน

หมายเหตุ

โอนงบประมาณให
สํานักงานแรงงานจังหวัด
ทุกจังหวัด เดือนละ
3,000 บาท
เปนระยะเวลา 12 เดือน

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

งานตามภารกิจที่มีงบประมาณจัดสรรใหสํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการ

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

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

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เชิงปริมาณ :
จํานวนบัณฑิตแรงงาน 380 คน
เชิงคุณภาพ :

เปาหมายของกิจกรรม

จางบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่ม จํานวนบัณฑิตแรงงาน
ประสิทธิภาพการใหบริการ 380 คน
ด า นแรงงานในพื้ น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต

รอยละ 80 ของบัณฑิตแรงงานที่
ผานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑที่กําหนด

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

จังหวัดยะลา 76 คน

3. จํานวนบัณฑิตแรงงาน

จังหวัดนราธิวาส 111 คน

4. จํานวนบัณฑิตแรงงาน

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

บัณฑิต
แรงงาน

ศูนยแรงงาน

งบคาตอบแทน

ประจําอําเภอ

บัณฑิตแรงงาน

คาใชจายใน
การดําเนินงาน
อื่น (บาท)

รวมงบประมาณ
(บาท)

(บาท)
1) สวนภูมิภาค

71,820,000

13,387,200

85,207,200

1.1) จังหวัดปตตานี

135 คน

12 ศูนย

25,515,000

4,368,600

29,883,600

1.2) จังหวัดยะลา

76 คน

8 ศูนย

14,364,000

2,880,480

17,244,480

111 คน

13 ศูนย

20,979,000

4,652,280

25,631,280

58 คน

4 ศูนย

10,962,000

1,485,840

12,447,840

-

5,165,900

5,165,900

71,820,000

18,553,100

90,373,100

1.3) จังหวัดนราธิวาส
1.4) จังหวัดสงขลา
2) สวนกลาง
รวมทั้งสิ้น

-

380 คน

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

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

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

มิ.ย.
59

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59 59 59

38,000 คน

146 ครั้ง

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

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

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

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

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

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เปาหมายกิจกรรม

เปาหมายของ สรจ.

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

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

ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

160,2
00

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

ก.ย.
59

4,800
,000
160,2
00

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

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

ตัวชี้วัดกิจกรรม

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

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

คูม่ ือการปฏิบัตงิ านของสํานั กงานแรงงานจังหวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

หน้ า 18

4.6 รับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของแรงงานนอกระบบ สงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
(1) กรณีรองทุกขดวยตนเอง
(1.1) จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับเรื่องรองทุกขจากแรงงานนอกระบบ ณ ศูนยประสานงานและ
สนับสนุนเครือขายแรงงานนอกระบบจังหวัด
(1.2) จัดทําเอกสารแบบฟอรมสําหรับใหแรงงานนอกระบบที่ยื่นคํารองทุกขกรอกขอมูล
(1.3) เจาหนาที่สอบถามขอเท็จจริง/รายละเอียด พิจารณาตรวจสอบวินิจฉัยบทบาทภารกิจ
ของหนวยงานที่จะแกไขปญหาของผูยื่นรองทุกข
(1.4) ลงรับในระบบ
(1.5) ประสานสงตอเรื่องใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
(2) กรณีจัดใหมีการรองทุกขทางเว็บไซต
(2.1) จัดใหมีการรองทุกขทางเว็บไซต โดยมีระบบตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูยื่นคํารอง
(หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ที่อยู ฯลฯ)
(2.2) จัดเจาหนาที่รับผิดชอบตรวจสอบขอมูลทางเว็บไซตเปนประจําทุกวัน ตรวจสอบวินิจฉัย
บทบาทภารกิจของหนวยงานที่จะแกไข
(2.3) พิมพคํารองทุกข ประสานสงตอเรื่องที่มีผูยื่นเรื่องรองทุกขใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
(3) ประสานติดตามผลการแกไขปญหาจากหนวยงานที่รับผิดชอบและแจงผูรองทราบ
4.7 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด
(1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด อยางนอย 3 ครั้ง/ป
(2) คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด มีการบริห ารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ในการกําหนดนโยบาย กํากับติดตาม และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แหงชาติ (คนช.)
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. จัดทําทะเบียนขอมูลแรงงานนอกระบบและเครือขาย
(รวมแรงงานคนพิการ และแรงงานสูงอายุ)
2. สรางและพัฒนาเครือขายแรงงานนอกระบบ
3. วิเคราะหสถานการณแรงงานนอกระบบในจังหวัด
4. จัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
จังหวัด และแผนปฏิบตั ิการสงเสริม คุมครอง และ
พัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัด..... 5 ป
5. ประสาน สนับสนุน บูรณาการกับหนวยงาน
ภาครัฐ เอกชน กลุม องคกร ผูนํา แรงงานนอกระบบ
และเครือขายในการวางแผนการดําเนินงาน ประสาน
ทรัพยากร ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ
6. รับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของแรงงานนอกระบบ
สงตอใหหนวยงานที่เกีย่ วของ
7. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบจังหวัด

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

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

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

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

เปาหมายของ สรจ.
คน

3. รูปแบบของการทํางาน

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

ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

5. การรายงานผล

: จํานวน 1 ครั้ง (เดือนสิงหาคม 2559)

6. พื้นที่ดําเนินการ

: 76 จังหวัด

7. หนวยงานรับผิดชอบ

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

เอกสารแนบ

: แบบฟอรมการรายงานการดําเนินโครงการสาน - สราง – เสริมสุขแรงงานไท

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

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

2) คาตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน*
ตัวชี้วัดจํานวนอาสาสมัครแรงงาน
งบประมาณ (76 จังหวัด)

7,255 คน
48,754,000 บาท

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

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

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

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

เปาหมายของ
กิจกรรม

เปาหมายของสํานักงานแรงงานจังหวัด
/แบบรายงาน

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

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

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

เปาหมายของสํานักงานแรงงานจังหวัด
/แบบรายงาน
อาสาสมัครแรงงานระดับตําบล จํานวน 7,255 คน
ไดรับคาตอบแทน

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

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

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

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

เปาหมายของ
กิจกรรม

เปาหมายของสํานักงานแรงงานจังหวัด/แบบรายงาน

76 กิจกรรม
76 จังหวัด

รายงานผลการจัดกิจกรรมพรอมรูปถายกิจกรรม
ทั้งรูปเลมและไฟลขอมูล จํานวน 1 ชุด

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

รายละเอียดการรายงาน
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
หรือภายหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานแรงงานจังหวัด

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

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

รายละเอียดการรายงาน
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
หรือภายหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานแรงงานจังหวัด

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

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

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

ประมาณการ

สรจ.

วันที่ 5

สรจ.

ภายในไตรมาสที่ 2

สรจ.
สรจ.

สภ.สตป.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ภายใน 30 พ.ค. 59
รอบที่ 1

รอบที่ 2

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

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

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

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

วันที่ 2

วันที่ 2

วันที่ 2

วันที่ 2

วันที่ 2

วันที่ 2

วันที่ 2

วันที่ 2

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

วันที่ 2

วันที่ 2

สรจ.
สรจ.

วันที่ 31

สรจ.

วันที่ 31

สรจ.
สรจ.

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

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

เปาหมายของกิจกรรม

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

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

เปาหมายของสํานักงานแรงงาน
จังหวัด/แบบรายงาน
-แบบ สภ.4 รายงานผลการ
ปฎิบัติงานและการใชจายเงินฯ

-แบบ สภ.4 รายงานผลงาน
ปฏิบัติงานและการใชจายเงินฯ

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

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

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เปาหมายของกิจกรรม

เปาหมายของ สรจ.

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
อยางนอย 2 ชองทาง
ตอจังหวัด

ประชาสัมพันธผานสื่อ
อยางนอย 2 ชองทาง

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

ต.ค. พ.ย.
58 58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
2. รายงานผลการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธฯ

5. การรายงานผล

: จํานวน 1 ครั้ง (เดือนมิถุนายน 2559)

6. พื้นที่ดําเนินการ

: 76 จังหวัด

7. หนวยงานรับผิดชอบ

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

8. เอกสารแนบ

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

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

เปาหมายของกิจกรรม
268,000 ราย ตอป

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

83,080 ราย ตอป

ตามรายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณใหสํานักงานแรงงาน
จังหวัดดําเนินการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559

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

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

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

ประเภทของการใหบริการ
ติดตาม
ขอมูลขาวสาร รับเรื่องสงตอ เบ็ดเสร็จ ผล

คูม่ ือการปฏิบัตงิ านของสํานั กงานแรงงานจังหวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

























































หน้ า 42

ที่

ชื่องานบริการ

25 บริการขอคืนคาบริการและคาใชจายในการไปทํางานตางประเทศ
26 บริการตรวจสอบสิทธิ์การขอรับเงินคืนภาษีจากการไปทํางานตางประเทศ ผานระบบบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40

41
42
43

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

ประเภทของการใหบริการ
ติดตาม
ขอมูลขาวสาร รับเรื่องสงตอ เบ็ดเสร็จ ผล

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

ประเภทของการใหบริการ
ติดตาม
ขอมูลขาวสาร รับเรื่องสงตอ เบ็ดเสร็จ ผล
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ที่

ชื่องานบริการ

96
97
98
99
100

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

101
102
103

104
105
106
107
108
109
110
111

ประเภทของการใหบริการ
ติดตาม
ขอมูลขาวสาร รับเรื่องสงตอ เบ็ดเสร็จ ผล


























































* หมายเหตุ

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

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

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

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

≥ 10

8-9

6-7

4-5

4.2.2 เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน 5 ระดับ
โดยใชเกณฑในการแบงระดับของเบสท (Best)

คะแนน
5
4
3
2
1

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

ระดับความสําเร็จ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช
ปรับปรุง

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

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

มิติดานคุณภาพการใหบริการ
ตัวชี้วัด รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ ศบร.

(3)

มิติดานประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ความสําเร็จในการจัดใหมีงานบริการเบ็ดเสร็จ

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

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




















หมายเหตุ

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

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

ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

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

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

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

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

ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

ก.ย.
59
1

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

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

ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ.
59







มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59









มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59







คูม่ ือการปฏิบัตงิ านของสํานั กงานแรงงานจังหวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559



ก.ย.
59







หน้ า 51



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

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

ตัวชี้วัดกิจกรรม

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

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

เปาหมายของกิจกรรม
รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนของ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
ป 2559 จํานวน 76 ฉบับ

เปาหมายของ สรจ.
รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนของ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
ป 2559

3. รูปแบบของการทํางาน
3.1 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
ของหนว ยงานในสัง กัด กระทรวงแรงงานในสว นภูมิภ าคในปง บประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 เพื่อ ดํา เนิน การ
ประเมินผล และขออนุมัติจากปลัดกระทรวงแรงงาน
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3.2 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล กําหนดกรอบแนวทางการประเมินผล
ไดแก
(1) รูปแบบ ประเด็น ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินผล
(2) กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม พรอมทั้งกําหนดกลุมเปาหมาย
กลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.3 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล แจงแนวทางการประเมินผลและการรายงาน
ผลการดําเนินงานใหสํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดทราบและใชเปนแนวปฏิบัติ
3.4 สํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการตามแนวทางการประเมินผลที่สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมงาน
วิเคราะหและประเมินผลกําหนด และรายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมและรอบการรายงานที่กําหนด
3.5 สํานักงานแรงงานจังหวัด จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินเปนรูปเลม สงใหสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ทราบ
4. ขั้นตอนการทํางาน
4.1 สวนกลาง โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล มีขั้นตอนการทํางาน
ดังนี้
4.1.1 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล พิจารณาโครงการ/กิจกรรมของ
หน ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงแรงงานในส ว นภูมิภ าค จากแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559
จํานวน 1 โครงการ
4.1.2 ขออนุมัติดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของสํานักงาน
แรงงานจังหวัด และโอนเงินใหทุกจังหวัดเพื่อดําเนินการ ภายในวงเงินที่จัดสรรใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
4.1.3 ดําเนินการแจงแนวทางการดําเนินงานการประเมินผล กําหนดรูปแบบและประเด็นการประเมินผล
ใหสํานักงานแรงงานจังหวัดทราบและนําไปปฏิบัติ
4.2 สวนภูมิภาค โดยสํานักงานแรงงานจังหวัด มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้
4.2.1 จั ดประชุ มหั วหน าส วนราชการในจั งหวั ด เพื่ อชี้ แจงแนวทางการประเมิ นผลโครงการที่ คั ดเลื อกใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
4.2.2 จัดทําโครงการประเมินผลเพื่อขออนุมัติดําเนินการจากผูวาราชการจังหวัด
4.2.3 รวบรวมขอมูลจากเอกสาร จากการสัมภาษณ ดําเนินการสํารวจขอมูลตามกลุมตัวอยางและพื้นที่เปาหมาย
พรอมทั้งบันทึกขอมูลแบบสอบถาม
4.2.4 ประมวลผล วิเคราะหขอมูล สรุปผล และยกรางผลการประเมินเสนอตอที่ประชุมหัวหนาสวนราชการ
เพื่อรับฟงขอคิดเห็นสําหรับการปรับปรุงรายงานใหสมบูรณยิ่งขึ้น
4.2.5 นําขอคิดเห็นที่ไดจากการประชุมหัวหนาสวนราชการตามขอ 4.2.4 มาปรับปรุงรายงาน และ
จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ จัดสงใหสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานทราบ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2559

คูม่ ือการปฏิบัตงิ านของสํานั กงานแรงงานจังหวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

หน้ า 54

5. ตารางแผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
การเตรียมการประเมินผล
1. พิจารณาโครงการของ
หนวยงานสังกัดกระทรวง
แรงงาน เพื่อเลือกประเมินผล
2 ขออนุมัติดําเนินการและ
โอนเงินใหสํานักงานแรงงาน
จังหวัด
3 จัดทําแนวทางการดําเนินงาน
ประเมิลผลและแจงให สรจ.
ทราบและนําไปปฏิบัติ
การดําเนินการประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1
1. จัดประชุมหัวหนาสวนราชการ
เพื่อชี้แจงแนวทางการ ประเมินผล
ขั้นตอนที่ 2
2. จั ด ทํ า โครงการประเมิ น ผล
เพื่อขออนุมัติจากผูวาราชการ
จังหวัด
ขั้นตอนที่ 3
3.1 รวบรวมขอมูลจากเอกสาร
จากการสัมภาษณ
3.2 ดําเนินการสํารวจขอมูล
ในพื้นที่ พรอมทั้ง บันทึก
ขอมูลแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 4
4.1 ประมวลผล วิเคราะห
และสรุปขอมูลเบื้องตน
4.2 ยกรางรายงานการ ประเมินผล
และนําเสนอในการประชุม
หัวหนาสวน
ขั้นตอนที่ 5
5. จัดทํารายงานผลฉบับสมบูรณ
และจัดสงใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานทราบ

หนวยงาน

ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
58
58
58

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
59
59
59

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
59
59
59

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59
59
59

สนศ.วป.
สนศ.วป.
สนศ.วป.

สรจ.
สรจ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี .ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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6. การรายงานผล
1) รายงานผลตามแบบรายงานผลการติ ดตามสถานการณ ภั ย ธรรมชาติ และผลการติด ตามช ว ยเหลื อ
ผู ป ระสบภั ย ให ร ายงานเร ง ด ว นเมื่ อ เกิ ด ภั ย ทุ ก สั ป ดาห จนกว า สถานการณ จ ะเข า สู ภ าวะปกติ จั ด ส ง ให
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรทุกวันศุกร
2) รายงานผลตามแบบรายงานผลการดํ า เนิ น งานโครงการจ า งงานเร ง ด ว นและพั ฒ นาทั ก ษะฝ มื อ
เพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร อ นด า นอาชี พ จั ด ส ง ให สํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร ทุ ก เดื อ นไม เ กิ น วั น ที่ 5
ของเดือนถัดไป
3) รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูประสบความเดือดรอนที่ไดรับความชวยเหลือตามโครงการจางงาน
เรงดวนฯ โดยใหจังหวัดจัดเก็บขอมูลบันทึกลงในฐานขอมูลและประมวลผลสงใหกระทรวงแรงงานหลังสิ้นสุดโครงการ
4) จั ด ทํ า รู ป เล ม สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานโครงการจา งงานเร ง ดว นฯ พร อ มรายละเอี ย ดการดํ า เนิ น งาน
สงใหกระทรวงแรงงานทราบหลังสิ้นสุดโครงการ ภายในสิ้นปงบประมาณ
7. พื้นที่ดําเนินการ
- พื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ หรือพื้นที่ที่ประชาชนประสบความเดือดรอนดานอาชีพ
8. หนวยงานรับผิดชอบ
- กลุมพัฒนายุทธศาสตร สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณ
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
ความเปนมาปงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน ไดจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงาน
สถานการณแรงงานจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน (AC) เปนโครงการที่มีความสําคัญสูง (Flagship Project)
ตอยุทธศาสตรประเทศ เพื่อรองรับการเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยตั้งของบประมาณป พ.ศ.2557 จํานวน 13,680,000 บาท
ซึ่งเปนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อของบประมาณเปนการเฉพาะในงานจัดทํารายงานสถานการณแรงงานระดับจังหวัด
โดยไมตองอาศัยงบประมาณจากการเจียดงบประมาณจากงบบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเหมือนป 2556
ซึ่งผูบริหารเห็นวาเปนภารกิจที่สําคัญเปนงานที่ทําตอเนื่องมาตั้งแตป 2550 และสํานักงานแรงงานจังหวัดมีบุคลากร
จํานวนนอยจึงเจียดงบบริหารมาแทนใหดําเนินการมาตลอดตั้งแตป 2551-2556
2. การจัดทํารายงานสถานการณและการวิเคราะหดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดในป 2557 เปนกิจกรรมหลัก
ภายใตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน (AC) วงเงิน 13,680,000 บาท
โดยกระจายวงเงิน 180,000 บาทตอจังหวัด ซึ่งไมสามารถเปลี่ยนแปลงไปใชจายในรายการอื่นไดเนื่องจากจะมีผลตอ
การปรับลดงบประมาณในปตอไป และเปนโครงการที่มีลําดับความสําคัญสูง (Flagship) ในยุทธศาสตรประเทศของ
รัฐบาล อีกทั้งเปนตัวชี้วัดภายใตโครงการดังกลาว และไดรับจัดสรรใน งบรายจายอื่น ซึ่งมิใชงบดําเนินงาน
3. การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดรับการจัดสรรงบประมาณในสวนของ งบรายจายอื่น จากแผนงาน
การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพขอมูลดานแรงงานเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน กิจกรรมหลัก 2 : จัดทํารายงานสถานการณและวิเคราะหดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงาน
สถานการณแรงงานจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน (AC) (คาใชจายในการจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณ
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน : ตามเอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558 เลมที่ 7 กระทรวงแรงงาน) ตอเนื่องจากปที่แลว วงเงิน 13,680,000 บาท โดยกระจายวงเงิน 180,000 บาท
ตอจังหวัด ระยะเวลาโครงการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558
การดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2559
การประชุมจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันจันทรที่
7 กันยายน 2558 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานยังคงไดรับการจัดสรรงบประมาณในสวนของ งบรายจายอื่น จาก
แผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน โครงการ/ผลผลิต.ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และ
ระบบการบริหารจัดการแรงงาน กิจกรรมหลัก 1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และการเตือนภัยดานแรงงาน กิจกรรมยอย
คาใชจายในการจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด วงเงิน 13,824,000 บาท
โดยกระจายวงเงิน 180,000 บาทตอจังหวัด และสวนกลาง 144,000 บาท ระยะเวลาโครงการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2558 – วันที่ 30 กันยายน 2559 ทั้งนี้จะกอหนี้ผูกพันไดเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559
มีผลบังคับใชและไดรับการจัดสรรและโอนเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณแลว
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1. วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัดและพัฒนาบทวิเคราะหดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ของจังหวัดโดยการทําใหสํานักงานแรงงานจังหวัดมีขอมูลดานแรงงานที่ครบถวน ถูกตองเปนปจจุบัน สามารถใหบริการ
แกหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนผูสนใจทั่วไปไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและรองรับการพัฒนาไปสูการเขา
ประชาคมอาเซียน
2. เปาหมายของงาน
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัด และเกณฑการวัดที่จะใชในการติดตามผล
ภายใตยุทธศาสตรประเทศและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2559 ในแผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและคุมครองแรงงาน โครงการ/ผลผลิต.ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน กิจกรรมหลัก
1 ศึ กษา วิ เคราะห วิจั ย และการเตื อนภัยด านแรงงาน กิจกรรมยอย คาใชจายในการจัดทําบทวิเคราะหการรายงาน
สถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ : จํานวน
รายงานสถานการณแรงงาน
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
(สรจ.) 380 เลม

ตัวชี้วัดกิจกรรมในระดับจังหวัด

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

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

(1) วิธีการจาง ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข

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

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย

58

58

58

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

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

*
(15 พ.ย.)
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แผนงบประมาณ/ผลผลิต/

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย

58

58

58

59

59

59

59

59

59

59

59

59

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

59

*
(15 ก.พ.)

*
(15 ก.พ.)

*

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

(15 พ.ค.)

*
(15ส.ค.)

*

4.จัดสงรายงานผลการใชจายเงิน
(แบบฟอรม 2)

*

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

*

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

*

7. จัดสงแบบสรุปรายงานงานจัดเก็บ
ขอมูล ภายใตการจัดทําบทวิเคราะห
การรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัด
ภาวะแรงงานจังหวัด (แบบฟอรมที่ 4)

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

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

ตัวชี ้วัดกิจกรรม

เปาหมายของกิจกรรม

เชิงปริมาณ :

เชิงประมาณ :

เชิงประมาณ :

จํานวนยุทธศาสตร แผน และ
ขอเสนอ 29 เรื่อง

จํานวนครั้งของการจัด
228 ครั้ง (76 จังหวัด)
ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ํา
จังหวัดทุกจังหวัด

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

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

ที่ 3

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

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

ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

1

ก.ค.
59

ส.ค.
59

1

ก.ย.
59

1

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

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เปาหมายของกิจกรรม

เปาหมายของ สรจ.

เชิงปริมาณ :

เชิงประมาณ :

เชิงประมาณ :

เชิงประมาณ :

จํานวนยุทธศาสตร แผน และ
ขอเสนอ 29 เรื่อง

จํานวนเรื่อง

จํานวน 76 เรื่อง

เชิงคุณภาพ :

เชิงคุณภาพ :

เชิงคุณภาพ :

รอยละของยุทธศาสตร แผน
ขอเสนอ ที่ผานความเห็นชอบ
จากผูบริหาร (รอยละ 80)

คณะกรรมการคาจาง
แตงตั้งเปน
คณะอนุกรรมการพิจารณา
อัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด

ทุกจังหวัดเสนอรายชื่อ
อนุกรรมการฝายนายจาง
และฝายลูกจาง เสนอตอ
คณะกรรมการคาจางเพื่อ
แตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ํา
จังหวัด

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

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

ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

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

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

ก.ย.
59
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6. การรายงานผล
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ (สิงหาคม 2559) ใหรายงานผลการใชจายเงินภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 ตามแบบฟอรมรายงาน
และผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2559 ทั้งนี้ คาใชจายที่รายงานตามแบบฟอรมดังกลาว ขอใหตรงกับการบันทึกขอมูล
ในระบบ GFMIS และเบิกจายใหถูกตองตามผลผลิต กิจกรรมที่แจงไว
7. พื้นที่ดําเนินการ
76 จังหวัด
8. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการคาจาง โทรศัพท 02 643 4377 หรือ 02 232 1139 หรือ
02 232 1145 โทรสาร 02 232 1138 E-Mail : minimumwage588@gmail.com
คูม่ ือการปฏิบัตงิ านของสํานั กงานแรงงานจังหวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
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9. เอกสารแนบ
9.1 แบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2559
สําหรับแผนการดําเนินการสรรหาคณะอนุกรรการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด ในคณะกรรมการคาจาง
ชุดที่ 20 และแผนผังขั้นตอนการดําเนินการสรรหาคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดในคณะกรรมการ
คาจางชุดที่ 20 จะแจงใหทราบในภายหลัง

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

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เปาหมายของกิจกรรม

เปาหมายของ สรจ.

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

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

รอยละของผลการ
สํารวจฯเทียบกับ
จํานวนเปาหมาย
จํานวน 76 ครั้ง

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

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

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

การสํารวจและวิเคราะหขอมูลการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือในตลาดแรงงานของจังหวัด
3 กลุมอุตสาหกรรม (จะดําเนินการในบางจังหวัดที่มีกลุมเปาหมาย)

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

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เชิงปริมาณ :
จํานวนยุทธศาสตร แผน และ
ขอเสนอ 29 เรื่อง

เชิงประมาณ :
จํานวนการสํารวจ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตรา
คาจางที่ลูกจางไดรับ
แตละสาขาอาชีพตาม
คณะกรรมการคาจาง
กําหนด

เชิงคุณภาพ :
รอยละของยุทธศาสตร แผน
ขอเสนอ ที่ผานความเห็นชอบ
จากผูบริหาร (รอยละ 80)

จํานวน 20 ครั้ง
(เฉพาะจังหวัดที่มี
กลุมเปาหมาย)

เปาหมายของกิจกรรม

เปาหมายของ สรจ.

ขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
จะดําเนินการในบางจังหวัด
อัตราคาจางที่ลูกจางไดรับ
ที่มีกลุมเปาหมาย
แตละสาขาอาชีพตาม
และจะแจงใหทราบ
คณะกรรมการคาจางกําหนด
ในแตละจังหวัด

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

ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

ก.ย.
59

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

ตัวชี้วัดกิจกรรม
แผนยุทธศาสตรดานแรงงาน
ระดับจังหวัด

เปาหมายของ
กิจกรรม
76 แผน

เปาหมายของ
สรจ.
76 แผน

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

ต.ค. พ.ย.
58 58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ. มี.ค.
59 59

เม.ย พ.ค.
59 59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

ก.ย.
59

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

ตัวชี้วัดกิจกรรม
จํานวนขอเสนอ
จากการติดตามและ
ประเมินผล

เปาหมายของกิจกรรม
สนับสนุนงบประมาณให
สํานักงานแรงงานจังหวัดทุก
จังหวัด เปนคาวัสดุ อุปกรณ
และคาใชจายตาง ๆ เพื่อให
การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ
ประชาชนไดรับความพึงพอใจ

เปาหมายของ สรจ.
จํานวนเรื่องรองทุกข
รองเรียนของประชาชนไดรับ
การแกไขอยางเปนรูปธรรม
เกิดผลสัมฤทธิ์ และยุติ

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

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

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

ตัวชี้วัดกิจกรรม
จํานวนแผนปฏิบตั ิการ
ตอตานการคามนุษย
ในประเด็นดานการปองกัน

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

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

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

ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

ก.ย.
59

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

*********************************************
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แบบฟอรม/แบบรายงาน
กลุมงานผูรับผิดชอบ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดน
กลุมสนับสนุนเครือขาย
ภาคใต
และประสานภูมิภาค
 แบบ บรง. 1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
 แบบ บรง. 1 (เงิน) แบบรายงานผลการใชจายเงิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
 แบบ บรง.1-1 โครงการฝกภาษากาวทัน AC
 แบบ บรง.1-2 โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ
 แบบ บรง.1-3 กิจกรรมสํานึกรักบานเกิดรวมใจกันพัฒนาชุมชน
 แบบ บรง.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
 แบบ บรง.3 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาหมาย
การใหบริการหนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
 แบบ บรง.4 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาหมาย
การใหบริการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
 แบบ บรง.4-1 แบบรายงานติดตามผลการใหบริการดานแรงงานแก
ประชาชน (รายบุคคล)
 แบบ บรง.5 แบบรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการดานแรงงาน จากการประสานงานของบัณฑิตแรงงาน
โครงการบริหารจัดการแรงงานกลุมเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคน กองการแรงานนอกระบบ
พิการ และแรงงานผูสูงอายุ)
แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
 แบบ 1 ทะเบียนแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงาน
ผูสูงอายุของจังหวัด
 แบบ 2 สรุปขอมูลแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงาน
ผูสูงอายุของจังหวัด
 ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหสถานการณแรงงานนอกระบบ
แรงงานคนพิการ และแรงงานผูสูงอายุ
 ทะเบียนเครือขายแรงงานนอกระบบจังหวัด
 แบบรายงาน 1 แบบรายงานผลการชวยเหลือแรงงานนอกระบบ
 แบบรายงาน 2 แบบรายงานผลการดําเนินงานจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แรงงานคนพิการ และแรงงานของผูสูงอายุ ประจําป 2559
 แบบรายงาน 2(ตอ) แผนการดําเนินงาน/การใชจายเงิน
โครงการสาน สราง เสริมสุขแรงงานไทย
กลุมสนับสนุนเครือขาย
 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการสาน-สราง-เสริมสุขแรงงานไทย และประสานภูมิภาค
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การประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน
กลุมสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค
 แบบ สภ.1 แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน
 แบบ สภ. 2 แบบรับเรื่องสงตอของผูรับบริการดานแรงงาน
(รายบุคคล)
 แบบ สภ. 3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ
ประชาชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
 แบบ สภ. 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินประจําเดือน
 แบบ สภ. 5 แบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการประชาชน
ผูรับบริการดานแรงงาน
 แบบคัดเลือกอาสาสมัครแงงานดีเดน ป 2559 ดังนี้
- หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
- ตัวอยางรางคําสั่ง
- แบบเสนอขอมูลผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนอาสาสมัครแรงงานดีเดน
ระดับจังหวัด ประจําป 2559
- แบบลงความเห็นการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
กลุมสนับสนุนเครือขาย
 แบบคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเดน ป 2559 ดังนี้
และประสานภูมิภาค
- หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
- ตัวอยางรางคําสั่ง
- แบบเสนอขอมูลผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนบัณฑิตแรงงานดีเดนระดับ
จังหวัด ประจําป 2559
- แบบลงความเห็นการพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
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
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยอาสาสมัครรวม กลุมสนับสนุนเครือขาย
ใจพัฒนาบานเกิด
และประสานภูมิภาค
 แบบรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค
 แบบรายงานผลการดําเนินงาน

กลุมสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค
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การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการเชิงบูรณาการสงเสริมความรวมมือ และ
ติดตามผลการจัดการดานแรงงานในพื้นที่/ชุมชน
 แบบ สภ. 2 แบบรับเรื่องสงตอของผูรับบริการดานแรงงาน
(รายบุคคล)
 แบบ สภ. 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินประจําเดือน
หมายเหตุ : ใชแบบรายงานเดียวกันกับอาสาสมัครแรงงาน
การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
 แบบรายงานการจัดทําประชาสัมพันธ
การใหบริการประชาชนดานแรงงานโดยศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
 ศบร. 01 แบบสํารวจความคิดเห็นความตองการของผูใชบริการ
 ศบร. 02 แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
 ศบร. 03 แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือน
 ศบร. 04 แบบฟอรมการจัดทําแผนเปาหมายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
 ศบร. 05 แบบฟอร ม รายงานการใช จ า ยเงิ น ในการดํ า เนิ น งาน
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
 ศบร. 13 แบบ Check list การพัฒนาศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
 แบบรายงานผลการจัดทําวัสดุโฆษณาสําหรับตกแตงศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน และออกหนวยเคลื่อนที่
(ศบร. เขตเศรษฐกิจพิเศษ/1)
 แบบรายงานผลการใหบริการของประชาชน ณ ศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน ที่ตั้งอยูในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(ศบร. เขตเศรษฐกิจพิเศษ/2)
โครงการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
 แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร
และแผนของสํานักงานแรงงานจังหวัดป 2559 (แบบ สนศ.วป.)
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
 แบบรายงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE)
โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ดานอาชีพ
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนา
ทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนา
ทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ

กลุมสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค

กลุมสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค
ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน

ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน

กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล

กลุมพัฒนายุทธศาสตร
กลุมพัฒนายุทธศาสตร

หมวดที่ 3 แบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ

 แบบ พย. 1 แบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการประชาชน
โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนดานอาชีพ
 สรุปผลการดําเนินงาน โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะ
ฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
- สวนที่ 1 การดําเนินการโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะ
ฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
- สวนที่ 2 กิจกรรมเดน 5 กิจกรรม โครงการจางงานเรงดวนและ
พัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
 เอกสารแนบโครงการ
การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
จังหวัด
 แบบฟอรมที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ “รายงาน
สถานการณแรงงานจังหวัด........” ปงบประมาณ 2559
 แบบฟอรมที่ 2 รายงานผลการใชจายเงินการจัดทําบทวิเคราะหการ
รายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด ปงบประมาณ 2559
 แบบฟอรมที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดทําบทวิเคราะหการ
รายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด ปงบประมาณ 2559
 แบบฟอรมที่ 4 แบบสรุปรายงานการจัดเก็บขอมูล ภายใตการจัดทํา
บทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชวี้ ัดภาวะแรงงานจังหวัด
ปงบประมาณ 2559
 แบบฟอรมที่ 5 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอ “รายงาน
สถานการณแรงงานจังหวัด.................” ปงบประมาณ 2559
 แบบฟอรมที่ 6 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอรายงาน
สถานการณแรงงานจังหวัด ปงบประมาณ 2559
การจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคาจางของจังหวัด
 แบบรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2559
 สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ํา
จังหวัด
 แบบสอบถามการสํารวจฯ จะสงไปพรอมหนังสือแจงใหดําเนินการ
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด ป 2559 – 2563
และจัดทําแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2560 – 2564
 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ดานแรงงานระดับจังหวัด
โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงาน
ระดับจังหวัด
 แบบรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2559
 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
 แบบรายงานผลการแกไขปญหาความเดือดรอนดานแรงงานของประชาชน

ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน

สํานักงานคณะกรรมการคาจาง

กลุมพัฒนายุทธศาสตร

ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน

หมวดที่ 3 แบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ

 ผังกระบวนงานการดําเนินงานการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด
โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
 แบบรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันปญหา
การคามนุษยดานแรงงาน

กลุมพัฒนายุทธศาสตร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
ดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
กลุมสนับสนุนเครือขายฯ

สรุปแบบรายงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
ลําดับ
แบบรายงาน
ชวงเวลาสงรายงาน
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการเพิ่ม
รายเดือน ภายใน
วันที่ 2 ของเดือน
1 ประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต (แบบ บรง.1)
รายเดือน ภายใน
วันที่ 2 ของเดือน
2 แบบรายงานผลการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (แบบ บรง.1(เงิน))
รายเดือน ภายใน
วันที่ 2 ของเดือน
3 แบบรายงานโครงการฝกภาษากาวทัน AC (แบบ บรง.1-1)
รายเดือน ภายใน
วันที่ 2 ของเดือน
4 แบบรายงานโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ (แบบ บรง.1-2)
รายเดือน ภายใน
วันที่ 2 ของเดือน
5 แบบรายงานกิจกรรมสํานึกรักบานเกิดรวมใจกันพัฒนาชุมชน (แบบ บรง.1-3)
รายเดือน ภายใน
6 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศวันที่ 2 ของเดือน
รายเดือน ภายใน
7 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน วันที่ 2 ของเดือน
8 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
รายป ภายในวันที่
15 กันยายน 2559
9 แบบรายงานการติดตามผลการใหบริการดานแรงงานแกประชาชน (รายบุคคล) (แบบ บรง.4-1)
เก็บไวที่สํานักงาน
10 รายงานสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการดานแรงงานจากการประสานการใหบริการของ
ภายในวันที่ 15
บัณฑิตแรงงาน (แบบ บรง. 5)
กันยายน 2559

แบบ บ.รง. 1
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานแรงงานจังหวัด...................................... ประจําเดือน.............................

ลําดับ ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

(Activity)/งานโครงการ

หนวยงาน เปาหมายรวม

หนวยนับ

ผลงาน
รวมผลงานสะสม
ประจํ
า
เดื
อ
น.......
เปาหมายงานจว.
(12 เดือน)

หมายเหตุ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดาน
แรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
กิจกรรมหลัก จางบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต

380 คน

1 กิจกรรม ประสานการใหบริการดานแรงงานใน

พื้นที/่ ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน

1.1 ประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่ /ชุมชน

โดยบัณฑิตแรงงาน
1) ดานจัดหางาน
2) ดานฝกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
3) ดานคุมครองแรงงานและสวัสดิการ
4) ดานสิทธิประโยชนการประกันสังคม
จํานวนบัณฑิตแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2559
1.2 ฝกภาษากาวทัน AC (จัดทําแบบบรง.1-1สงให
กลุมสภ.เมื่อดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 เดือน)
จํานวนครั้งในการฝกภาษา
จํานวนคน
1.3 หนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ(จัดทําแบบบรง. 1- 2
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จภายใน1 เดือน)
จํานวนครั้ง
จํานวนคน
1.4 สํานึกรักบานเกิดรวมใจพัฒนาชุมชน
จํานวนครั้ง
จํานวนคน
2 กิจกรรม ดําเนินงานศูนยแรงงานประจําอําเภอ
1) สํารวจ บันทึก และประมวลผลขอมูลดานแรงงาน
2) นําเสนอขอมูลดานแรงงานตอที่ประชุมระดับอําเภอ
3) สรุปขอมูลสงใหสํานักงานแรงงานจังหวัด
4) ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานแรงงาน
5) เสนอแผนงาน/โครงการ/คําของบประมาณ
3 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
3.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
บัณฑิตแรงงาน
จํานวนครั้งในการจัดสัมมนา
4 กิจกรรม บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน
1) ประชุมมอบหมายงาน/ติดตามผลการปฏิบัติงาน
บัณฑิตแรงงาน
2) ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ
3) นิเทศงานบัณฑิตแรงงานในพื้นที่
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงาน

สรจ.

38000 คน

สรจ.
37 ครั้ง
740 คน

สรจ.
37 ครั้ง
592 คน

สรจ.
74 ครั้ง
7400 คน

สรจ.
74 ครั้ง
74 ครั้ง
74 ครั้ง
444 ครั้ง
37 ครั้ง

สภ.

1 ครั้ง

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

สวนกลาง

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.2559
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานแรงงานจังหวัด...................................... ประจําเดือน.............................
ลําดับ
รายการ
งบไดรับ (1) ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59
1 คาตอบแทนบัณฑิตแรงงาน
100
10
20
2 เงินประกันสังคม
3 ฝกอบรมภาษากาวทัน AC
4 หนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ
5 สํานึกรักบานเกิดรวมใจกันพัฒนาชุมชน
6 คาใชจายบริหารจัดการศูนยแรงงานฯ
7 คาวัสดุคอมพิวเตอรศูนย
8 คาเชาบริการอินเตอรเนต
8.1 คา Aircard
8.2 คา Wifi
9 คาใชจายในการจัดประชุมชี้แจง/สัมมนา
10 คาใชจายในการติดตาม นิเทศ ประเมินผล
11 อื่น ๆ................
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. งบที่ไดรับขอใหระบุวงเงินที่ไดรับจัดสรรทั้งป
2. ผลการใชจายเงินขอใหรายงานผลเงินตามที่ตัดยอดในระบบGF MIS แลว
3. รายการคาใชจายสามารถระบุไดตามคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นจริง

ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมใชจาย(2) คงเหลือ(3) =1-2
30
70

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

หมายเหตุ

แบบ บรง.1-1

โครงการฝกภาษากาวทัน AC
จังหวัด..........................................
ชื่อโครงการ

ภาษาที่อบรม

ฝกอบรม
ระหวางวันที/่
เดือน /พ.ศ.

งบประมาณ รายจายจริง จํานวนผูเขารับ จํานวน
สถานที่จัดอบรม
(บาท)
(บาท)
การอบรม (คน) (ชม.)

คําชี้แจงโครงการ
-วัตถุประสงค

-กลุมเปาหมาย

-ผลประโยชนที่จะไดรับ

ลงชื่อ.........................................................................ผูรายงาน
(................................................................................)
โทร..........................................................................
วัน/เดือน/ป....................................
หมายเหตุ ขอใหแนบภาพถาย พรอมคําบรรยายภาพดวย

(แบบ บรง.1-2)
โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ
กลุมอาชีพ...............................................
จังหวัด.............................................

-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.1-3)
กิจกรรมสํานึกรักบานเกิดรวมใจกันพัฒนาชุมชน
โครงการ.....................................................................
จังหวัด.............................................

-เหตุผลความจําเปนของโครงการฯ.......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
-กิจกรรมที่ดําเนินการ...........................................................................................................................................
-มีการบูรณาการกับหนวยงานอื่นหรือไม
 ไมมี
 มี (ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม).......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
-ระยะเวลาดําเนินการ ..........................................................................................................................................
-สถานที่ดําเนินการ...............................................................................................................................................
-จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน.....................................คน
-รายจายจริง(บาท)................................................................................................................................................
-ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
-ขอใหแนบภาพประกอบกิจกรรม พรอมคําบรรยายภาพ (อยางนอย 2 ภาพ)
ลงชื่อ......................................................ผูรายงาน
(...............................................................)
โทร..........................................................
วัน/เดือน/ป....................................................

(แบบ บรง.2)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัดผลผลิตสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานแรงงานจังหวัด.......................................................................
ประจําเดือน........................
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต

เชิงปริมาณ
จํานวนบัณฑิตแรงงาน (เปาหมาย 380 คน)
เชิงคุณภาพ
รอยละของบัณฑิตแรงงานที่ผานการประเมินผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ที่ กํ า ห น ด
(เปาหมายรอยละ 80)

ผลการ
ปฏิบัติงาน
(คน)

คําชี้แจงเพิ่มเติม/ปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข

(แบบ บรง. 3 )
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานแรงงานจังหวัด.......................................................................
ประจําเดือน........................
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่ไดรับบริการ
ดานแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
ชื่อตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน

จํ า นวนประชาชนวั ย แรงงานในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใตที่ไดรับบริการดานแรงงานจาก
บัณฑิตแรงงาน (เปาหมาย 38,000 คน)

ผลการ
ปฏิบัติงาน
(คน)

คําชี้แจงเพิ่มเติม/ปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข

(แบบบ.รง. 4 )
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั เปาหมายการใหบริการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานแรงงานจังหวัด.......................................................................
ประจําเดือน........................
เปาหมายการใหบริการกระทรวง : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีอาชีพและ/
หรือ รายไดเพิ่มขึ้น
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่ไดรับบริการ
ดานแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
ชื่อตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการกระทรวง

ผลการ
ปฏิบัติงาน

คําชี้แจงเพิ่มเติม/ปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข

รอยละของประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตมีอาชีพและ/หรือรายไดเพิ่มขึ้น
(เปาหมาย รอยละ 40)
ขอมูลประกอบตัวชี้วัด
ชื่อขอมูล

ผลการ
ปฏิบัติงาน(คน)

1. จํานวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใตที่ไดรบั บริการ
ดานแรงงานจากบัณฑิตแรงงานทําใหมีอาชีพและ/หรือรายไดเพิ่มขึ้น
2. จํานวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใตที่ไดรบั บริการ
ดานแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน
วิธีการคํานวณ
จํานวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตทไี่ ดรับบริการดานแรงงาน
จากบัณฑิตแรงงานทําใหมีอาชีพและ/หรือรายไดเพิ่มขึน้
X 100
จํานวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ทีไ่ ดรับบริการดานแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน

หมายเหตุ
จั ด ทํ า ข อ มู ล
ตามแบบ บรง.
4-1 และเก็บไว
ที่สํานักงาน

(แบบ บรง.4-1)
แบบรายการติดตามผลการใหบริการดานแรงงานแกประชาชน (รายบุคคล)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
จังหวัด.............................................
ก.ขอมูลการขอรับบริการ
๑.ขอมูลผูขอรับบริการ
ชื่อ...........................................................................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
คําอธิบาย : ขอใหทานเติมเครื่องหมาย  ลงในชองวาง เพื่อกระทรวงแรงงานจะไดนําขอมูลที่ไดรับไป
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  ผูวางงาน  ผูประกอบอาชีพอิสระ  อื่น ๆ (ระบุ).................
2. ประเด็นความคิดเห็น
ประเด็นความคิดเห็น
1. การใหขอมูล ขาวสารที่ถูกตองและชัดเจนของ
บัณฑิตแรงงาน
2. การใหบริการดวยความสุภาพ ออนนอม และ
เปนกันเอง
3. การใหบริการมีความสะดวก และรวดเร็ว
4. การใหบริการตรงกับความตองการ
5. ความพึงพอใจโดยรวม

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

3. ทานเห็นวากระทรวงแรงงานควรมีการจางบัณฑิตแรงงาน ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือไม อยางไร
 ควรจาง เพราะ............................................................................................................................
 ไมควรจาง เพราะ........................................................................................................................
4. ปญหา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ และการดําเนินงาน
ปญหา
1.............................................................................................................................................
2…………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะ 1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
คําชี้แจง 1. สรจ.สํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับบริการดานแรงงานโดยการนําบริการ/การประสานของบัณฑิตแรงงาน จํานวนไมนอยกวา

รอยละ 20 ของประชาชนผูมารับบริการ และประมวลผลรายงาน สป.รง.
2. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ คํานวณโดยใชรูปแบบไลเคิลสเกล
3. รายงานผลการสํารวจใหกลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค สํานักตรวจและประเมินผล ภายในวันที่ 15 กันยายน 2558

แบบประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจประชาชน ที่ไดรับบริการดานแรงงาน
โดยการประสานของบัณฑิตแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานแรงงานจังหวัด..........................................................
ประเด็นความคิดเห็น
(1)

1. การให ข อ มู ล ข า วสารที่ ถู ก ต อ ง
และชัดเจนของบัณฑิตแรงงาน
2. การใหบริการดวยความสุภาพ
ออนนอม และเปนกันเอง
3. การใหบ ริก ารมีค วามสะดวก
และรวดเร็ว
4. การให บ ริ ก ารตรงกั บ ความ
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

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 า นวณร อยละของความพึ งพอใจฯ นั้น ตองใชห ลักการคํานวณแบบรอยละในแตล ะ
ประเด็นความคิดเห็นทั้ง 5 ดาน เพื่อทําใหทราบคุณภาพการใหบริการของบัณฑิตแรงงานในปจจุบันและนําผล
นั้นมาปรับปรุงการใหบริการ และการดําเนินงานของบัณฑิตแรงงานใหสามารถตอบสนองความตองการและ
สรางความพึงพอใจสูงสุดแกประชาชน
(1) วิธีการคํานวณ
ขั้ น ตอนที่ 1 รวบรวมแบบสํ า รวจความพึ ง พอใจ และตรวจสอบแบบสํ า รวจว า ตอบครบถ 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)
ในแตละประเด็นความคิดเห็น

ขั้น ตอนที่ 4 หลังจากได คา คะแนนเฉลี่ ยในแตละประเด็น แลว นําคาคะแนนเฉลี่ย ในแตล ะประเด็น 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
ประเด็นความคิดเห็น
(1)

จํานวนผูตอบ (2)

คาเฉลี่ย รอยละ
ของความ
(3)

รวม
(คน)

มากที่สุด
(คน)

มาก
(คน)

ปานกลาง
(คน)

นอย
(คน)

นอยที่สุด
(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

พึงพอใจ
(4)

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมแบบสํารวจทัศนคติฯ ไดจํานวน 220 แบบ
ขั้นตอนที่ 2 นับจํานวนผูตอบ (ความถี่) ในแตละประเด็นความคิดเห็นจําแนกตามระดับความพึงพอใจ
และใสขอมูลลงในตารางคํานวณรอยละของความพึงพอใจ ชอง (2) เชน ประเด็นการใหขอมูลขาวสารที่
ถูกตองและชัดเจนของบัณฑิตแรงงาน มีจํานวนความพึงพอใจมากที่สุด 150 คน พึงพอใจมาก 50 คน
พึงพอใจปานกลาง 15 คน พึงพอใจน อย 5 คน เปน ตน ทั้งนี้ตองประมวลผลใหครบถว นในแตล 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 หลังจากไดคาเฉลี่ยในแตละประเด็นแลว นําคาเฉลี่ย ในแตละประเด็นมาหาคาเฉลี่ยใน
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

=

4.70 x 100
5
4.63 x 100
5

=

94

=

92.6

รวม

=

=

91.4
=

94

หมายเหตุ ขอใหสงตารางวิธีการคํานวณรอยละของความพึงพอใจที่ประมวลผลแลวใหสํานักตรวจและ
ประเมินผล กลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559

โครงการบริหารจัดการแรงงานกลุมเฉพาะ
(แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ
และแรงงานผูส ูงอายุ)
กองการแรงงานนอกระบบฯ

ทะเบียนแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงานผูสูงอายุของจังหวัด.....................
ขอมูล ณ วันที.่ ...... เดือน ........................ พ.ศ. .....................
การ
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
อายุ เพศ
ศึกษา
ที่ เลขประจําตัวประชาชน

ที่อยู
บาน
เลขที่

หมูบาน ตําบล

โทรศัพท

ลักษณะทาง
รางกาย/จิตใจ/
สติปญญา

ปกติ

พิการ

การประกอบ
อาชีพ

อาชีพ รายได
(ระบุ) (บ/ด)

แบบ 1

ปญหา
ความ
การเปน จากการ
ตองการ
สมาชิก ประกอบ
ความ
กลุม/ อาชีพ
ชวยเหลือ
องคกร (ถามีระบุ)
(ถามีระบุ)

หมายเหตุ
(ขอมูลอื่นๆ
ที่ตองการ
แสดง)

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

ลําดับ
อําเภอ ตําบล หมูที่
ที่

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

ลักษณะทาง
รางกาย/จิตใจ/
สติปญญา
ปกติ
(คน)

อาชีพ (คน)

พิการ
เกษตรกร คาขาย รับจาง
(คน)
อื่นๆ (คน)
(คน) (คน) (คน)

แบบ 2

ประสบ
ปญหา (คน)

ต้องการ
ความ
ช่วยเหลือ
(คน)

-------ตัวอยาง------

รายงานผลการวิเคราะหสถานการณ
แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผูสูงอายุ
จังหวัด...........................
๑. ลักษณะทางประชากรและสังคมของจังหวัด
๑.๑ จํานวนและสัดสวนของแรงงานนอกระบบ แรงงานผูสูงอายุ และแรงงานคนพิการตอประชากรรวมของจังหวัด
(๑) แรงงานนอกระบบ.......................................................................................................................
(๒) แรงงานคนพิการ.........................................................................................................................
(๓) แรงงานผูสูงอายุ..........................................................................................................................
๒. ลักษณะทางเศรษฐกิจ
๒.๑ สถานภาพการทํางาน (อาชีพ)
(๑) แรงงานนอกระบบ.......................................................................................................................
(๒) แรงงานคนพิการ.........................................................................................................................
(๓) แรงงานผูสูงอายุ..........................................................................................................................
๒.๒ รายไดและความเพียงพอของรายได
จํานวนรายไดตอป
(๑) แรงงานนอกระบบ.......................................................................................................................
(๒) แรงงานคนพิการ.........................................................................................................................
(๓) แรงงานผูสูงอายุ..........................................................................................................................
๓. ภาวะสุขภาพอนามัย
๓.๑ ภาวะสุขภาพ
(๑) แรงงานนอกระบบ.......................................................................................................................
(๒) แรงงานคนพิการ.........................................................................................................................
(๓) แรงงานผูสูงอายุ..........................................................................................................................
๓.๒ พฤติกรรมเสี่ยง
(พฤติกรรมเสี่ยงของแรงงานทั้ง ๓ กลุม จากการทํางาน และอื่นๆ)
๓.๓ การเขาถึงระบบการบริการสุขภาพตางๆ
๔. การมีหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิต
- การออม
- การเปนสมาชิกกลุม
จังหวัด
๖. แนวทางการสงเสริม คุมครอง และพัฒนา แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผูสูงอายุ

ทะเบียนเครือขายแรงงานนอกระบบจังหวัด................................
ขอมูล ณ วันที.่ .............................................

ลําดับที่

กลุม/องคกร/หนวยงาน

ชื่อ-สกุล ประธาน กลุม/องคกร/
หัวหนาหนวยงาน

จํานวน
จํานวนสมาชิก
คณะกรรมการ
(คน)
(คน)

ที่ทําการที่สามารถติดตอได

โทรศัพท/โทรสาร

แบบรายงานผลการชวยเหลือแรงงานนอกระบบ
(ตามแผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครอง และการพัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจําป ๒๕๕๙ จังหวัด....................)
ประจําเดือน...........................................
วัน เดือน ป

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ-สกุล
ผูที่ไดรับการชวยเหลือ

แบบรายงาน ๑

ที่อยู
บานเลขที่

หมูที่

ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการดําเนินงานจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานของผูสูงอายุ ประจําป ๒๕๕9
จังหวัด.......................................
 ไตรมาส ๑ (๑ ต.ค.- ๓๑ ธ.ค.๕8) 
 ไตรมาส ๒ (๑ ม.ค.- ๓๑ มี.ค.๕9)
การดําเนินงาน
๑. การสํารวจและจัดเก็บขอมูล แรงงานนอก
ระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผูสูงอายุ

ครั้ง

ฉบับ
บาท

๓. การจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบจังหวัด และแผนปฏิบัติการ
สงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ
จังหวัด..... 5 ป

ไตรมาส ๔ (๑ ก.ค.- ๓๐ ก.ย.๕9)

แผนการดําเนินงาน/การใชจายเงิน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
หนวยนับ
ต.ค.๕๘ พ.ย.๕๘ ธ.ค.๕๘ ม.ค.๕๙ ก.พ.๕๙ มี.ค.๕๙ เม.ย.๕๙ พ.ค.๕๙ มิ.ย.๕๙ ก.ค.๕๙ ส.ค.๕๙ ก.ย.๕๙

บาท
๒. การวิเคราะหสถานการณ และจัดทํารายงาน
ผลการวิเคราะหสถานการณแรงงานนอกระบบ
แรงงานคนพิการ และแรงงานผูสูงอายุ

ไตรมาส ๓ (๑ เม.ย.- ๓๐ มิ.ย.๕9)

แบบรายงาน ๒

แผน
บาท

แบบรายงาน ๒ (ตอ)
การดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน/การใชจายเงิน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
หนวยนับ
ต.ค.๕๘ พ.ย.๕๘ ธ.ค.๕๘ ม.ค.๕๙ ก.พ.๕๙ มี.ค.๕๙ เม.ย.๕๙ พ.ค.๕๙ มิ.ย.๕๙ ก.ค.๕๙ ส.ค.๕๙ ก.ย.๕๙

๔. การสงเสริมกลุมองคการ หนวยงาน ผูนํา
ทองถิ่น ฯลฯ เครือขายแรงงานนอกระบบ
๔.๑ การะจัดทําทะเบียนเครือขาย
๔.๒ การพัฒนาศักยภาพเครือขาย (ประชุม,
อบรม ฯลฯ)
๔.๓ ........................................................

กลุม/
องคกร/คน
ครั้ง
บาท

๕. การประเมินผลการดําเนินงาน สงเสริม
คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ
แรงงานคนพิการ และแรงงานผูสูงอายุ
- การคัดเลือกแนวทางตนแบบ (Model)

ครั้ง
บาท

โครงการสาน สราง เสริมสุขแรงงานไทย
กลุมสนับสนุนเครือขายฯ

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการสาน - สราง – เสริมสุขแรงงานไทย
ลําดับ
ที่

ผลการดําเนินงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ หนวยนับ จํานวน ผลการใชจาย
รายละเอียด
ผูรับบริการ งบประมาณ
คน
คน

กิจกรรม

รอยละ
ปญหา /อุปสรรค/
ของ
แนวทางแกไข หมายเหตุ
ความพึงพอใจ

กิจกรรมตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน
เชื่อมโยงกับภารกิจแรงงานนอกระบบ
เชน กิจกรรมใหความรูดานอาชีพ รายได การคุมครอง
สวัดสดิการใหกับแรงงานนอกระบบ

กิจกรรมเสริมตามภารกิจของหนวยงานภาครัฐตาง ๆ
เชน กิจกรรมสันทนาการเพื่อสรางความปรองดอง
ความสามัคคีของประชาชน ปกปองและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย

รวมทั้งสิ้น

คน

คน

ภาพรวมความพึงพอใจเฉลี่ยทั้งโครงการ
(มีความสุข และมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน)

การประสานการใหบริการดานแรงงานใน
พื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน
กลุมสนับสนุนเครือขายฯ

แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน
ตําบล......................อําเภอ.......................จังหวัด......................................
ประจําเดือน...................................พ.ศ.........................

กิจกรรม
1. งานเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานแรงงาน
- สื่อวิทยุ
- เสียงตามสาย
- ติดบอรดประชาสัมพันธ
- ประชุม/ประชาคม
- แจงขอมูลขาวสารดานแรงงานดวยตนเอง
- อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................

แบบ สภ. 1

ผลการปฏิบัติงาน

จํานวน...............................ครั้ง
จํานวน...............................ครั้ง
จํานวน...............................ครั้ง
จํานวน...............................ครั้ง
จํานวน...............................คน
จํานวน..............................ครั้ง

2. งานบริการประชาชนกลุมเปาหมาย
2.1 งานจัดหางาน

- มีผูตองการสมัครงานพรอมใบสมัครงาน
จํานวน.....................คน

2.2 การพัฒนาฝมือแรงงาน

- มีผูตองการฝกอาชีพพรอมใบสมัคร
จํานวน.....................คน

2.3 งานคุมครองแรงงาน

- มีผูตองการรับบริการดานคุมครองแรงงาน
(เอกสารแนบ)
จํานวน...................คน

2.4 งานประกันสังคม

- มีผูสมัครผูประกันตน(มาตรา 40)
พรอมใบสมัคร
จํานวน...................คน
- มีผูตองการรับบริการดานประกันสังคม
จํานวน..................คน
- มีผูตองการรับบริการดานสิทธิประโยชน
ดานแรงงานตางประเทศ จํานวน...........คน

2.5 งานสิทธิประโยชนดานแรงงานตางประเทศ
3. งานสํารวจขอมูล
3.1 ความตองการมีงานทํา / วางงาน
3.2 ความตองการดานฝกอาชีพ
3.3 แรงงานนอกระบบ
3.4 คนพิการ
3.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................

จํานวน..................ครั้ง...................คน
จํานวน..................ครั้ง...................คน
จํานวน..................ครั้ง...................คน
จํานวน..................ครั้ง...................คน
จํานวน..................ครั้ง..................คน
ลงชื่อ..............................................................
(...........................................................)
อาสาสมัครแรงงานประจําตําบล.................................

หมายเหตุ 1) แนบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน ใบสมัครคนหางาน หรือ ใบสมัครฝกอาชีพ และอื่นๆ
2) หากมีภาพถายกิจกรรมใหแนบดวย

เลขที่….............

แบบรับเรือ่ งสงตอของผูขอรับบริการดานแรงงาน (รายบุคคล)
จังหวัด…………………………………………………เดือน.........................พ.ศ...............

แบบ สภ. 2

สําหรับเจาหนาที่
วันที่.........เดือน............................พ.ศ...............

1. ขอมูลผูรับบริการ
1.1 เลขที่รหัสประจําตัวประชาชน
1.2 ชื่อ............................นามสกุล.......................................อายุ.........ป วุฒิการศึกษา.................................
เลขที่............หมูที่..........ถนน........................ตําบล.......................อําเภอ.........................
จังหวัด...............................โทรศัพท...............................
สถานภาพการทํางาน
มีงานทํา
วางงาน/ตกงาน
2. รายละเอียดการรับบริการดานแรงงาน (บริการที่ตองการขอรับจากหนวยงาน)
สมัครงานในประเทศ
สมัครฝกอาชีพ
สิทธิประโยชนดานคุมครองแรงงาน
สิทธิประโยชนดานการประกันสังคม
สิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
ดานบริการขอมูลขาวสาร
3. ชองทางการเขาสูการรับบริการ
อาสาสมัครแรงงาน
บัณฑิตแรงงาน
การใหบริการ ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด
ออกหนวยเคลื่อนที่โดยสํานักงานแรงงานจังหวัด
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
ออกหนวยเคลื่อนที่รวมกับหนวยงานอื่น
4. สรุปผลการใหบริการของสํานักงานแรงงานจังหวัด
4.1 รายละเอียดการใหบริการ
- สงตอใหหนวยงานอื่น
สํานักงานจัดหางานจังหวัด
สถาบัน/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
หนวยงานอื่นๆ (ระบุ)..........................
- ดําเนินการโดยสํานักงานแรงงานจังหวัด
สิทธิประโยชนดานแรงงานตางประเทศ
ใหบริการขอมูลขาวสาร
4.2 การติดตามผลการใหบริการ (ตามหวงระยะเวลาที่เหมาะสม)
ไดรับการฝกอาชีพ
มีงานทํา
มีรายไดเสริม
ไดรับสิทธิประโยชนคุมครองแรงงาน
ไดรับสิทธิประโยชนประกันสังคม
ไดรบั สิทธิประโยชนการทํางานตางประเทศ
ไมสามารถติดตอได
ยังไมไดรับการแกไข เพราะ..............................................................
5. อื่นๆ.......................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ...............................................เจาหนาผูรับผิดชอบ
(..................................................)
ตําแหนง.....................................................
วันที่.........../...................../…………..…

แบบ สภ. 3

แบบรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการประชาชน
รอบที่ 1 (ไตรมาสที่ 1 – 2)
ผูรับบริการดานแรงงานจากการประสานงานของอาสาสมัครแรงงาน
รอบที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 – 4)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จังหวัด.........................................
******************************************************************************************************
จํานวนประชาชนวัยแรงงานที่ไดรับบริการและตอบแบบสอบถาม.................คน
1.ประเด็นความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจ
รอยละของ
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด ความพึงพอใจ
1. การใหขอมูล ขาวสารที่ถูกตอง
และชัดเจนของอาสาสมัครแรงงาน
2. การใหบริการดวยความสุภาพ
ออนนอม และเปนกันเอง
3. การใหบริการมีความสะดวก และ
รวดเร็ว
4. การใหบริการตรงกับความ
ตองการ
5. ความพึงพอใจโดยรวม
2.สรุปปญหาและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ และการดําเนินงาน
ปญหา
1. ........................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
1. ........................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................................................
คําชี้แจง
1. สํานักงานแรงงานจังหวัดประมวลจากแบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการประชาชนจัดสงใหสํานักตรวจและประเมินผล
2. รอยละของความพึงพอใจของผูร ับบริการ คํานวณตามแบบวิธีคิดในคูมือการปฏิบัติงานฯ

หน้าที� 1

สภ.4

แบบรายงานผลการปฎิบัติงานและการใชจายเงิน ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานแรงงานจังหวัด......................................................
โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย

งบประมาณ
(บาท)

ประจําเดือน .................................
ผลการปฏิบัติงาน (ผลงานและผลเงิน)

รวม
( หนวยนับ ) ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 สะสม
เปาหมาย

กิจกรรมหลัก 1 : ประสานการใหบริการดานแรงงาน
งบทํางาน

ก 1.1 ประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่โดย
อาสาสมัครแรงงาน
ผลการเบิกจายเงินตามกิจกรรม 1.1
กิจกรรมหลัก 2 : บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสู
ประชาชนในพื้นที/่ ชุมชน
ก 2.1 การบริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการฯ

ผลการเบิกจาย

บาท

0
งบทํางาน

ผลการเบิกจายเงินตามกิจกรรม 2.1
ผลการเบิกจาย
บาท
ผลงานการใหบริการดานแรงงานเชิงบูรณาการ (นําสงผลผลิตและเปาหมายการใหบริการ สป.) ตามกิจกรรม 1.1 และ 2.1 จําแนกตามภารกิจ ดังนี้
1.1 งานจัดหางาน
- จํานวนผูมาขอรับบริการ (อสร. ชี้เปา)
คน
ผลการดําเนินงาน
- จํานวนที่ไดรับการคัดกรองและสงตอ (สรจ. คัดกรอง)
คน
- จํานวนผูไดรับการบรรจุงาน ( สรจ. ติดตามผล)
คน
1.2 งานฝกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
- จํานวนผูมาขอรับบริการ (อสร. ชี้เปา)
คน
ผลการดําเนินงาน
- จํานวนที่ไดรับคัดการกรองและสงตอ (สรจ. คัดกรอง)
คน
- จํานวนผูไดรับการฝก/พัฒนาทักษะ (สรจ. ติดตามผล)
คน
1.3 งานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
- จํานวนผูมาขอรับบริการ (อสร. ชี้เปา)
คน
ผลการดําเนินงาน
- จํานวนที่ไดรับการคัดกรองและสงตอ (สรจ. คัดกรอง)
คน
- จํานวนผูไดรับสิทธิประโยชน (สรจ. ติดตามผล)
คน

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย
1.4 งานสิทธิประโยชนดานประกันสังคม
- จํานวนผูมาขอรับบริการ (อสร. ชี้เปา)
- จํานวนที่ไดรับการคัดกรองและสงตอ (สรจ. คัดกรอง)
- จํานวนผูไดรับสิทธิประโยชน (สรจ. ติดตามผล)
1.5 สิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
- จํานวนผูมาขอรับบริการ (อสร. ชี้เปา)
- จํานวนที่ไดรับการคัดกรองและสงตอ (สรจ. คัดกรอง)
- จํานวนผูไดรับสิทธิประโยชน (สรจ. ติดตามผล)
รวมการใหบริการดานแรงงาน ( 1.1 - 1.5 )
- จํานวนผูมาขอรับบริการ (อสร. ชี้เปา)
- จํานวนที่ไดรับการคัดกรองและสงตอ (สรจ. คัดกรอง)
- จํานวนผูไดรับสิทธิประโยชน (สรจ. ติดตามผล)
1.6 งานใหคําปรึกษา/ขอมูลขาวสารดานแรงงาน

งบประมาณ
(บาท)
ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

ไมนําสงผลผลิต

ผลการปฏิบัติงาน (ผลงานและผลเงิน)

รวม
( หนวยนับ ) ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 สะสม
เปาหมาย

หน้าที� 2

สภ.4

คน
คน
คน

0
0
0

คน
คน
คน

0
0
0

คน
คน
คน
คน
ครั้ง

กิจกรรมหลัก 1 : ประสานการใหบริการดานแรงงาน

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

ก 1.2 คาตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน

ผลการดําเนินงาน

คน

0

ผลการเบิกจายเงินตามกิจกรรม 1.2

(ระบุงบประมาณ)

บาท

0

ก 1.3 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
อาสาสมัครแรงงานรวมใจประสานพัฒนาบานเกิด
ผลการเบิกจายเงินตามกิจกรรม 1.3

งบรายการเฉพาะ
ผลการดําเนินงาน

ครั้ง
คน

0
0

(ระบุงบประมาณ)

บาท

0
งบรายจายอื่น

ก 1.4 โครงการเสริมสรางศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน
ผลการดําเนินงาน

ผลการเบิกจายตามกิจกรรม 1.4

(ระบุงบประมาณ)

ครั้ง

0

คน

0

บาท

0

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย
ก 1.5 งานสํานักงานแรงงานจังหวัดที่เกี่ยวของกับ อสร.
1. ประชุมเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการดําเนินงานแก อสร.
2. ประชุมหัวหนาสวนที่มีวาระเกี่ยวของกับ อสร.
3. ประชุมเจาหนาที่ที่เกี่ยวกับงาน อสร. (พี่เลี้ยง อสร.)
4. ปรับปรุงคําสั่งคณะทํางาน อสร. ระดับจังหวัด
/แตงตั้งอาสาสมัครแรงงาน
5. ปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนประวัติ อสร.
6. แตงตั้งคณะทํางานคัดเลือก อสร.ดีเดนระดับจังหวัด
7. ติดตามการดําเนินงานของแกนนํา อสร.

งบประมาณ
(บาท)

ไมนําสงผลผลิต

6. บริหารจัดการอื่นๆที่เกี่ยวของกับงาน อสร.
ก 2.2 งานสํานักงานแรงงานจังหวัดที่สนับสนุนการทํางานของจังหวัด
1) ออกหนวยเคลื่อนที่ โดย สรจ. เปนหลัก

4) กิจกรรม/โครงการอื่นๆ ระบุ................................................

หน้าที� 3

สภ.4

คน
คน
คน

0
0
0

ครั้ง
คน
ครั้ง
ครั้ง

0
0
0
0

ครั้ง

0

ครั้ง

0
0
0
0
0
0
0
0

คน

2) ออกหนวยเคลื่อนที่ โดยรวมกับหนวยงานอื่น
3) ประชุมหัวหนาสวนราชการในสังกัด

ผลการปฏิบัติงาน (ผลงานและผลเงิน)

รวม
( หนวยนับ ) ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 สะสม
เปาหมาย

ครั้ง
ไมนําสงผลผลิต

คน
วาระ
คน
ครั้ง
คน

ชื่อ - นามสกุล......................................................
ตําแหนง ....................................................
วันที่ ..........เดือน ......................... พ.ศ. ............

แบบ สภ. 5

แบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการประชาชนผูรับบริการดานแรงงาน
จากการประสานงานของอาสาสมัครแรงงาน
*************************
คําอธิบาย : ขอใหทานเติมเครื่องหมาย ลงในชองวาง เพื่อกระทรวงแรงงานจะไดนําขอมูลที่ไดรับไปประมวลผล
ความพึงพอใจ เรื่องการประสานการใหบริการดานแรงงานแกประชาชนในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน และนําผล
ไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง
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/ผูประกันตน
ผูวางงาน ประกอบอาชีพอิสระ
อื่นๆ (ระบุ).....................................
2. ประเด็นความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. การใหขอมูล ขาวสารที่ถูกตองและชัดเจนของอาสาสมัครแรงงาน
2. การใหบริการดวยความสุภาพ ออนนอม และเปนกันเอง
3. การใหบริการมีความสะดวก และรวดเร็ว
4. การใหบริการตรงกับความตองการ
5. ความพึงพอใจโดยรวม

3. ปญหาในการปรับปรุงการใหบริการ และการดําเนินงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ และการดําเนินงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
******************************************

หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
สํานักงานแรงงานจังหวัด............................................
ลําดับ

ผลงานดีเดนแตละดาน

เกณฑคะแนน ผลการใหคะแนน
(คะแนน)
(คะแนน)

๑ ดานวิสัยทัศน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
ใหแสดงวิสัยทัศนดานการใหบริการประชาชนในภารกิจของ
๑๐
กระทรวงแรงงานดานใดดานหนึ่งในบทบาทของอาสาสมัครแรงงาน
(เปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาตอคณะกรรมการก็ได)
๒ ดานจิตอาสา (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
๒.๑ เปนผูมีจิตอาสาโดยเสียสละอุทิศเวลา กําลังกายและ
๑๐
กําลังใจ โดยชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ มีผลงานเปนรูปธรรม
อยางสม่ําเสมอ
๒.๒ เปนผูมีจิตอาสาอุทิศเวลาใหแกสวนราชการกระทรวงแรงงาน
๑๐
และสวนราชการอื่นอยางตอเนื่อง มีผลงานเปนรูปธรรม
๓ ดานการพัฒนาตนเอง (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
๓.๑ เปนผูใฝรูและพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
๑๐
เชน การเขารวมกิจกรรมในโครงการประชุมสัมมนาที่สวนราชการ
กระทรวงแรงงานหรือสวนราชการอื่นจัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ
๓.๒ มีภาวะความเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถเผยแพร
๑๐
ความรูดานแรงงานและดานอื่นๆที่ไดจากการพัฒนาตนเองเพื่อ
ถายทอดใหแกประชาชนในพื้นที่เพื่อใหไดรับบริการที่ดี
๔ ดานความรูและความสามารถตามหนาที่อาสาสมัครแรงงาน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๔.๑ ผลงานดีเดนในภารกิจของสํานักงานแรงงานจังหวัด
๑๐
(เชน การสํารวจจัดเก็บขอมูลความตองการดานแรงงานของ
ประชาชนในพื้นที)่
๔.๒ ผลงานดีเดนในภารกิจของสํานักงานจัดหางานจังหวัด
๑๐
(เชน การประชาสัมพันธงานจดทะเบียนแรงงานตางดาว)
๔.๓ ผลงานดีเดนในภารกิจของสถาบัน/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
๑๐
(เชน การสนับสนุนการฝกอาชีพของประชาชนในชุมชน/พื้นที่
๔.๔ ผลงานดีเดนในภารกิจของสํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัด (เชน การชวยเหลือประชาชน กรณีถูกเลิกจาง
และไมไดรับความเปนธรรมจากการถูกเลิกจาง)
๔.๕ ผลงานดีเดนในภารกิจของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
(เชน การเชิญชวนใหมีผูประกันตนตามมาตรา ๔๐)
รวมทั้งสิ้น

๑๐

๑๐
๑๐๐

หมายเหตุ

- ตัวอยางรางคําสั่ง -

คําสั่งจังหวัด...........................................
ที่
/ ๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดนระดับจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ วาดวยสิทธิ
ประโยชนที่อาสาสมัครแรงงานจะพึงไดรับใน ๒ กรณี คือ ขอ ๑๕ กําหนดวาอาสาสมัครแรงงานอาจไดรับ
คาใชจ ายที่จําเปนในการปฏิบัติห นาที่ และสิทธิประโยชนอยางอื่นตามหลักเกณฑที่ปลัดกระทรวงแรงงาน
กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และขอ ๑๖ อาสาสมัครแรงงานที่ปฏิบัติงานดีเดนอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ ใหปลัดกระทรวงแรงงาน ผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนาคณะผูแทนคัดเลือกเพื่อเขารับ
โลและเข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเดน
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบดังกลาวขางตน และเพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณผูทําคุณประโยชนแก
กระทรวงแรงงานดานบริการประชาชน ในโอกาสวันคลายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
จึ ง เห็ น สมควรแต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กอาสาสมั ค รแรงงานดี เ ด น ระดั บ จั ง หวั ด ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบดวย
(๑) แรงงานจังหวัด
ประธานกรรมการ
(๒) จัดหางานจังหวัด
กรรมการ
(๓) ผอ.สถาบัน/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
กรรมการ
(๔) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
กรรมการ
(๕) ประกันสังคมจังหวัด
กรรมการ
(๖) นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
เลขานุการฯ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
ใหคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดนของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตาม
หลักเกณฑที่กระทรวงแรงงานกําหนดใหเปนอาสาสมัครดีเดนในระดับจังหวัด จํานวน ๑ คน
๒. รายงานผลการคัดเลือกใหจังหวัด และกระทรวงแรงงานทราบ เพื่อประกาศเปนอาสาสมัคร
ดี เ ด น ของจั ง หวั ด และให ไ ด รั บ ใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ผู ทํา คุ ณ ประโยชน แก ก ระทรวงแรงงานด านบริ ก าร
ประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย
ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน..........วัน นับแตวันที่รับทราบคําสั่ง
• สั่ง ณ วันที่
เดือน
พ.ศ. ๒๕๕๙
(..........................................)
ผูวาราชการจังหวัด..............................

แบบเสนอขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนอาสาสมัครแรงงานดีเดนระดับจังหวัด
ประจําป ๒๕๕๙
******************************************
รูปถาย 2 นิ้ว

๑. หนวยงานที่เสนอ (เลือกตอบเพียง ๑ ขอ)
 เสนอดวยตนเอง
 เสนอจากอาสาสมัครแรงงาน

 เสนอโดยหนวยงานในสังกัด
 เสนอโดยสํานักงานแรงงานจังหวัด

๒. ประวัติสวนตัวและครอบครัวของอาสาสมัครแรงงาน
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ
นามสกุล
อายุ
ป
วันเดือนปเกิด
ศาสนา
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่
หมูที่
อาคาร
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท
โทรสาร
มือถือ
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการเลขที่
สถานที่ติดตอไดสะดวก
ภูมิลําเนาเดิม
ชื่อภรรยาหรือสามี
อาชีพ
คน สถานที่ทํางาน
มีบุตร
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด (เลือกตอบเพียง ๑ ขอ)
 ต่ํากวามัธยมตน
 มัธยมตน
 อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี

เพศ

รหัสไปรษณีย

 มัธยมปลาย / ปวช. หรือเทียบเทา
 สูงกวาปริญญาตรี

๔. การประกอบอาชีพ (เลือกตอบเพียง ๑ ขอ)
 ขาราชการ / เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ (โปรดระบุตําแหนง).......................................................
 ขาราชการ / เจาหนาที่หนวยงานทองถิ่น เชน อบต. อบจ. กํานัน เปนตน
(โปรดระบุตําแหนง)..................................................................
 ประกอบอาชีพ (เลือกตอบเพียง ๑ ขอ) คือ
 พนักงานบริษัท
 รับจางทั่วไป
 อาชีพอิสระ / ธุรกิจสวนตัว (เลือกตอบเพียง ๑ ขอ) คือ
 ดานอุตสาหกรรม  ดานเกษตรกรรม
 ดานพาณิชยกรรม  ดานอื่นๆ...........................................
-๒๕. ประวัติการทํางานอาสาสมัครแรงงาน
เริ่มปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงานเมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติจากอดีต – ปจจุบัน (ประกอบเอกสารและภาพถาย (ถามี))

๖. ผลงานที่สําคัญดีเดน (ประกอบเอกสารและภาพถาย (ถามี))

- คุณธรรมในการดํารงชีวิต

- สิ่งที่เปนตัวอยาง หรือแบบฉบับที่ดีตอผูอื่นได

-๓๗. การเปนสมาชิกหรือกรรมการขององคการตางๆ คือ
ลําดับ
ชื่อองคการ
ที่

ตําแหนง

ชวงเวลาที่ดํารงตําแหนง
จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ.

๘. การไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ
รางวัลหรือเกียรติคุณที่ไดรับ
ที่

หนวยงานที่ให

เมื่อ พ.ศ.

(ลงนาม)
(

ผูเสนอ
)
อาสาสมัครแรงงาน

(ลงนาม)
(

ผูรับรอง
)
แรงงานจังหวัดหรือผูแทน

แบบลงความเห็น
การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จังหวัด…..................................
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
จังหวัด..................................ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา(นาย/นาง/นางสาว.)............................................
อาสาสมัครแรงงานประจําตําบล..................................อําเภอ...............................เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
สมควรไดรับการคัดเลือกใหเปนอาสาสมัครแรงงานดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
จังหวัด..................................
คณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

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

(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(..............................................)
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด................................

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

(ลงชื่อ)...........................................เลขานุการฯ
(..............................................)
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานแรงงานจังหวัด.........................................

หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
สํานักงานแรงงานจังหวัด............................................
ลําดับ

ผลงานดีเดนแตละดาน

เกณฑคะแนน ผลการใหคะแนน
(คะแนน)
(คะแนน)

๑ ดานวิสัยทัศน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
ใหแสดงวิสัยทัศนดานการใหบริการประชาชนในภารกิจของ
๑๐
กระทรวงแรงงานดานใดดานหนึ่งในบทบาทของบัณฑิตแรงงาน
(เปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาตอคณะกรรมการก็ได)
๒ ดานการทํางานเปนทีม (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
พฤติกรรม และการปฏิบัติตนในการทํางานรวมกับผูอื่น
๒๐
เพื่อใหการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมายบรรลุตามเปาหมาย
๓ ดานการพัฒนาตนเอง (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
๓.๑ เปนผูใฝรูและพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
๑๐
เชน การเขารวมกิจกรรมในโครงการประชุมสัมมนาที่สวนราชการ
กระทรวงแรงงานหรือสวนราชการอื่นจัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ
๓.๒ มีภาวะความเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถเผยแพร
๑๐
ความรูดานแรงงานและดานอื่นๆที่ไดจากการพัฒนาตนเองเพื่อ
ถายทอดใหแกประชาชนในพื้นที่เพื่อใหไดรับบริการที่ดี
๔ ดานความรูและความสามารถตามหนาที่บัณฑิตแรงงาน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๔.๑ ผลงานดีเดนในภารกิจของสํานักงานแรงงานจังหวัด
๑๐
(เชน การสํารวจจัดเก็บขอมูลความตองการดานแรงงานของ
ประชาชนในพื้นที)่
๔.๒ ผลงานดีเดนในภารกิจของสํานักงานจัดหางานจังหวัด
๑๐
(เชน การประชาสัมพันธงานจดทะเบียนแรงงานตางดาว)
๔.๓ ผลงานดีเดนในภารกิจของสถาบัน/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
๑๐
(เชน การสนับสนุนการฝกอาชีพของประชาชนในชุมชน/พื้นที่
๔.๔ ผลงานดีเดนในภารกิจของสํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัด (เชน การชวยเหลือประชาชน กรณีถูกเลิกจาง
และไมไดรับความเปนธรรมจากการถูกเลิกจาง)
๔.๕ ผลงานดีเดนในภารกิจของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
(เชน การเชิญชวนใหมีผูประกันตนตามมาตรา ๔๐)
รวมทั้งสิ้น

๑๐

๑๐
๑๐๐

หมายเหตุ

- ตัวอยางรางคําสั่ง -

คําสั่งจังหวัด...........................................
ที่
/ ๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเดนระดับจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณผูทําคุณประโยชนแกกระทรวงแรงงานดานบริการประชาชน ในโอกาสวัน
คล ายวั นสถาปนากระทรวงแรงงาน วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ จึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการพิจ ารณา
คัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเดนระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบดวย
(๑) แรงงานจังหวัด
ประธานกรรมการ
(๒) จัดหางานจังหวัด
กรรมการ
(๓) ผอ.สถาบัน/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
กรรมการ
(๔) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
กรรมการ
(๕) ประกันสังคมจังหวัด
กรรมการ
(๖) นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
เลขานุการฯ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
ใหคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. พิจารณาคัดเลื อกบั ณฑิ ตแรงงานดี เดนของจั งหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตาม
หลักเกณฑที่กระทรวงแรงงานกําหนดใหเปนบัณฑิตแรงงานดีเดนในระดับจังหวัด จํานวน ๑ คน
๒. รายงานผลการคั ดเลื อกให จังหวัด และกระทรวงแรงงานทราบ เพื่อประกาศเปน บัณฑิ ต
แรงงานดีเดนของจังหวัด และใหไดรับใบประกาศเกียรติคุณผูทําคุณประโยชนแกกระทรวงแรงงานดานบริการ
ประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย
ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน..........วัน นับแตวันที่รับทราบคําสั่ง
• สั่ง ณ วันที่
เดือน
พ.ศ. ๒๕๕๙
(..........................................)
ผูวาราชการจังหวัด..............................

แบบเสนอขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนบัณฑิตแรงงานดีเดนระดับจังหวัด
ประจําป ๒๕๕๙
******************************************

๑. หนวยงานที่เสนอ (เลือกตอบเพียง ๑ ขอ)
 เสนอดวยตนเอง
 เสนอจากอาสาสมัครแรงงาน

รูปถาย 2 นิ้ว

 เสนอโดยหนวยงานในสังกัด
 เสนอโดยสํานักงานแรงงานจังหวัด

๒. ประวัติสวนตัวและครอบครัวของบัณฑิตแรงงาน
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ
นามสกุล
อายุ
ป
วันเดือนปเกิด
ศาสนา
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่
หมูที่
อาคาร
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท
โทรสาร
มือถือ
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการเลขที่
สถานที่ติดตอไดสะดวก
ภูมิลําเนาเดิม
ชื่อภรรยาหรือสามี
อาชีพ
คน สถานที่ทํางาน
มีบุตร
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด (เลือกตอบเพียง ๑ ขอ)
 ต่ํากวามัธยมตน
 มัธยมตน
 อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี

เพศ

รหัสไปรษณีย

 มัธยมปลาย / ปวช. หรือเทียบเทา
 สูงกวาปริญญาตรี

๔. การประกอบอาชีพ (เลือกตอบเพียง ๑ ขอ)
 ขาราชการ / เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ (โปรดระบุตําแหนง).......................................................
 ขาราชการ / เจาหนาที่หนวยงานทองถิ่น เชน อบต. อบจ. กํานัน เปนตน
(โปรดระบุตําแหนง)..................................................................
 ประกอบอาชีพ (เลือกตอบเพียง ๑ ขอ) คือ
 พนักงานบริษัท
 รับจางทั่วไป
 อาชีพอิสระ / ธุรกิจสวนตัว (เลือกตอบเพียง ๑ ขอ) คือ
 ดานอุตสาหกรรม  ดานเกษตรกรรม
 ดานพาณิชยกรรม  ดานอื่นๆ...........................................
-๒๕. ประวัติการทํางานบัณฑิตแรงงาน
เริ่มปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงานเมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติจากอดีต – ปจจุบัน (ประกอบเอกสารและภาพถาย (ถามี))

๖. ผลงานที่สําคัญดีเดน (ประกอบเอกสารและภาพถาย (ถามี))

- คุณธรรมในการดํารงชีวิต

- สิ่งที่เปนตัวอยาง หรือแบบฉบับที่ดีตอผูอื่นได

-๓๗. การเปนสมาชิกหรือกรรมการขององคการตางๆ คือ
ลําดับ
ชื่อองคการ
ที่

ตําแหนง

ชวงเวลาที่ดํารงตําแหนง
จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ.

๘. การไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ
รางวัลหรือเกียรติคุณที่ไดรับ
ที่

หนวยงานที่ให

เมื่อ พ.ศ.

(ลงนาม)
(

ผูเสนอ
)
บัณฑิตแรงงาน

(ลงนาม)
(

ผูรับรอง
)
แรงงานจังหวัดหรือผูแทน

แบบลงความเห็น
การพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จังหวัด…..................................
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
จังหวัด..................................ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา(นาย/นาง/นางสาว.)............................................
บัณฑิตแรงงานประจําตําบล......................................อําเภอ..................................เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
สมควรไดรับการคัดเลือกใหเปนบัณฑิตแรงงานดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
จังหวัด..................................
คณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

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

(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(..............................................)
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด................................

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

(ลงชื่อ)...........................................เลขานุการฯ
(..............................................)
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานแรงงานจังหวัด.........................................

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว โดยอาสาสมัคร
รวมใจพัฒนาบานเกิด
กลุมสนับสนุนเครือขายฯ

แบบรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อาสาสมัครรวมใจพัฒนาบานเกิด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานแรงงานจังหวัด..........................................
1. ชื่อโครงการ (กรณีชื่ออื่น).....................................................................................................................................
2. สถานที่ฝก อบรม..................................................................................................................................................
3. ระยะเวลาการดําเนินงาน.....................................................................................................................................
4. จํานวนผูเขารวมโครงการ..................คน
5. งบประมาณที่ไดรบั .....................................บาท
งบประมาณที่ใช......................................บาท
6. เนื้อหาสาระในการดําเนินโครงการ (โดยสรุป)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
7. กิจกรรม/รูปแบบวิธีการ (โปรดแนบรูปถายกิจกรรมเพื่อประกอบการรายงานผลการดําเนินงาน)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
8. ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : รายงานผลการดําเนินงานสงใหกับกลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาคหลังการฝกอบรม
(ภายใน 31 เดือนมีนาคม 2558) หรือ E-mail : volunteer_mol@hotmail.com
..............................................ผูรายงาน
(...........................................................)
ตําแหนง...........................................................
วันที่..........เดือน........................พ.ศ............

โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขาย
อาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค
กลุมสนับสนุนเครือขายฯ

แบบรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานแรงงานจังหวัด..........................................
1. ชื่อโครงการ.........................................................................................................................................................
2. สถานที่ฝก อบรม..................................................................................................................................................
3. ระยะเวลาการฝกอบรมและศึกษาดูงาน........วัน ระหวางวันที่..............................ถึงวันที่..................................
4. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม..................คน
จํานวนผูผานการฝกอบรม......................คน
5. งบประมาณที่ไดรบั .....................................บาท
งบประมาณที่ใช......................................บาท
6. เนื้อหาสาระในการฝกอบรม (โดยสรุป) (สวนที่ 1 – 3 ตามที่กําหนดในกรอบแนวทาง)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
7. กิจกรรม/รูปแบบวิธีการ (โปรดแนบรูปถายกิจกรรมเพื่อประกอบการรายงานผลการดําเนินงาน)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
8. คะแนนเฉลี่ย Pre-test รอยละ…………………
Post-test รอยละ....................
9. ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพิ่มเติมสําหรับการเสริมสรางศักยภาพเครือขายอาสาสมัครแรงงาน ปตอ ไป
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : รายงานผลการดําเนินงานสงใหกับกลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาคหลังการฝกอบรม
(ภายใน 31 เดือนมีนาคม 2558) หรือ E-mail : volunteer_mol@hotmail.com
..............................................ผูรายงาน
(...........................................................)
ตําแหนง...........................................................
วันที่..........เดือน........................พ.ศ.............

การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
กลุมสนับสนุนเครือขายฯ

แบบรายงานการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
สํานักงานแรงงานจังหวัด...............................................
ชองทางประชาสัมพันธ

รายละเอียดการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

วันเวลา สถานที่เผยแพรประชาสัมพันธ

งบประมาณ

หมายเหตุ

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................ผูรายงาน
(.............................................................)
ตําแหนง...............................................................
................../...................................../...................

การใหบริการประชาชนดานแรงงาน
โดยศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
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(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 1 ขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ
1.1 เพศ
 ชาย
 หญิง
1.2 อายุ
 ต่ํากวา 20 ป
 21 - 30 ป
 31 - 40 ป
 41 - 50 ป
 50 ป ขึ้นไป
1.3 การศึกษา
 ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
 ปวช./ปวส./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี
1.4 อาชีพปจจุบัน
 นายจาง/สถานประกอบการ
 ลูกจาง/ผูประกันตน  ผูวางงาน
 อาชีพอิสระ/ธุรกิจสวนตัว
 นักเรียน/นักศึกษา
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...
สวนที่ 2 ขอมูลการใชบริการ
2.1 ทานรูจักศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (ศบร.) / เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน จากสื่อหรือชองทางใด
 สื่อโฆษณาตาง ๆ เชน นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน เว็บไซต เปนตน
 จากเจาหนาที่ / บุคลากรของสวนราชการ ภายใน/ภายนอกกระทรวงแรงงาน
 จากการบอกตอของผูที่มารับบริการ
อื่น ๆ (ระบุ)
2.2 ทานมาใชบริการ ณ ศบร./เคานเตอรฯ บอยครั้งเพียงใด
 มาใชบริการเปนครั้งแรก

 มากกวา 1 ครั้ง (รูจักและกลับมาใชบริการอีก)

2.3 ทานเดินทางมาใชบริการ ณ ศบร./เคานเตอรฯ มีความสะดวกและประหยัดเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง  นอย
 นอยมาก
2.4 ทานคิดวา ศบร./เคานเตอรฯ เปนประโยชนตอประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง  นอย
 นอยมาก
สวนที่ 3 ความตองการงานบริการ
3.1 วันนี้ ทานมารับบริการดานใด งานบริการอะไร (โปรดระบุชื่องานบริการ)
 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชื่องานบริการ.................................................................................................
 กรมการจัดหางาน
ชื่องานบริการ..................................................................................................
 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ชื่องานบริการ..................................................................................................
 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานชื่องานบริการ................................................................................................
 สํานักงานประกันสังคม
ชื่องานบริการ.................................................................................................
3.2 ทานตองการเพิ่มงานบริการดานใด งานบริการอะไร (โปรดระบุชื่องานบริการ)
 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชื่องานบริการ.................................................................................................
 กรมการจัดหางาน
ชื่องานบริการ.................................................................................................
 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ชื่องานบริการ.................................................................................................
 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานชื่องานบริการ..................................................................................................
 สํานักงานประกันสังคม
ชือ่ งานบริการ..................................................................................................
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาดําเนินการสํารวจเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน (กอนสิ้นปงบประมาณ)
2. จํานวน 1 ตอ 2 ของผูรับบริการ หรือ 100 - 200 ราย
3. ใหสํานักงานแรงงานจังหวัดนําขอมูลที่ไดไปจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ศบร.02),
แผนปฏิบัติงานประจําเดือน (ศบร.03) และแผนเปาหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ศบร.04)

- 11 (ศบร. 01) หนา 2
สวนที่ 4 ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความพึงพอใจและไมพึงพอใจของทานมากที่สุด
ประเด็นที่ประเมิน
1. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
1.1 ความเหมาะสมในการแตงกายของเจาหนาที่
1.2 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี
1.3 เจาหนาที่ใหคาํ แนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ
1.4 เจาหนาที่สามารถแกไขปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
1.5 เจาหนาที่มีความซื่อสัตย สุตจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบได
1.6 เจาหนาที่มีความรู ความสามารถ ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของเปนอยางดี
2. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1 การติดผังขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน เขาใจงาย
2.2 ขั้นตอนการใหบริการมีระเบียบ ไมยุงยากซับซอน มีความชัดเจน
2.3 การใหบริการตามลําดับกอนหลัง
3. ดานการประชาสัมพันธ
3.1 มีชองทางการรับรูขาวสารที่หลากหลาย เขาใจงาย สามารถนําไปใช
ประโยชนได
3.2 การประชาสัมพันธ ผานชองทางตางๆ ชัดเจน เหมาะสม
3.3 มีชองทางตาง ๆ ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เขาถึงไดงาย เชน
บอรดประชาสัมพันธ, กระดานขาว และ e-mail/สื่อ ICT
3.4 การติดตอทางโทรศัพทมีความสะดวก
3.5 ชองทางรับเรื่องรองเรียนและแสดงความคิดเห็น สามารถตอบสนองตอ
ความตองการของผูรับบริการ
4. คุณภาพการใหบริการ
4.1 จํานวนงานบริการเหมาะสม ครบถวนตามความตองการ
4.2 ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม รวมเร็ว
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 น้ําดื่ม
หนังสือพิมพ ฯลฯ
6.4 ความสะอาดของสถานที่ใหบริการ

ระดับความพึงพอใจ
ระดับความไมพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ ไมพอใจมาก

สวนที่ 5 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่นๆ

 ขอขอบคุณในความรวมมือที่ทานไดเสียสละเวลาใหขอมูลที่เปนประโยชนแกทางราชการในครั้งนี้ 
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(ศบร. 02)

แบบฟอรม การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

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 : ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด รายงานผลการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.2559 (ศบร.02) ไปยัง สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ภายในเดือนตุลาคม 2558

- 13 - ตัวอยาง แบบฟอรม การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน จังหวัด...................................
ที่

กิจกรรม

1 สํารวจความคิดเห็น ความตองการของผูใชบริการ
(ศบร.01) จํานวน 200 ราย
2 จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (ศบร.02)
3 จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือน (ศบร.03)
4 จัดทําแผนเปาหมายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (ศบร.04)
5 ศึกษารูปแบบงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการใหบริการ ณ ศูนยบริการรวม

(ศบร.02)

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.

6 เข าร วมอบรม/สั มมนาโครงการพั ฒนาศัก ยภาพ
การใหบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
โดย สตป.ศบช. เปนผูจัดอบรม/สัมมนา
7 รายงานการใช จ า ยเงิ น ในการดํ า เนิ น งาน ศบร.
(ศบร.05) ไปยั ง กลุ ม งานคลั ง และพั ส ดุ และ
สตป.ศบช. ไมเกินวันที่ ๒ ของทุกเดือน
8 จัดทําแบบ Check List การพัฒนาศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน (ศบร.13) พร อ มส ง ไปยั ง
สตป.ศบช. ตามวันและเวลาที่กําหนด (รายไตรมาส)
9 ประเมินผลการดําเนินงานศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน (ศบร.14) โดยแรงงานจังหวัด
และนําเสนอผูต รวจราชการกระทรวงแรงงาน
ลงนามเห็นชอบ พรอมสงไปยัง สตป.ศบช. ตามวัน
และเวลาที่กําหนด
10 ออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการรวมกับหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน
11 ประชุมคณะกํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินการ
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานระดับจังหวัด
รายไตรมาส
* หมายเหตุ : ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด รายงานผลการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.2559 (ศบร.02) ไปยัง สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ภายในเดือนตุลาคม 2558

- 14 (ศบร.03)
แบบฟอรม การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือน
พ.ศ. 2559
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

- 15 - ตัวอยาง -

(ศบร.03)

แบบฟอรม การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานจังหวัด.........................
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

1 เข า ร ว มประชุ ม กั บ
อํ า เ ภ อ / ชุ ม ช น
ประจําเดือน
2 ออกหนว ยเคลื่อ นที่
รวมกับหนวยงานใน
สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง
แรงงาน
3 ประชาสั ม พั น ธ ง าน
บ ริ ก า ร โ ด ย แ จ ก
ใบปลิว/สื่อสิง่ พิมพ
4 จั ด ร าย กา รวิ ทยุ /
เสี ย งตามสาย(หอ
กระจายขาวชุมชน)
5 ใหบริการ
ณ ศู น ย บ ริ ก ารร ว ม
กระทรวงแรงงาน
* หมายเหตุ : ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด จัดทําแผนปฏิบัตงิ านประเดือน (ศบร.๐๓) เปนประจําทุกเดือน เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของ
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนผูรับบริการ โดยไมตองสงไปยัง สตป.ศบช. และใหเก็บไวเปนหลักฐานใน
การตรวจราชการ ของผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

- 16 -

(ศบร.04)

แบบฟอรม การจัดทําแผนเปาหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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. 2559 (ศบร.04) สงไปยัง สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ภายในเดือนตุลาคม 2558
2. ใหขีดเครื่องหมาย  ในชองประเภทการใหบริการ ที่คาดวาจะนํามาใหบริการตามแผน โดยการพิจารณารวมกันของคณะกรรมการ
กํากับ ดูแลและติดตามผลการดําเนินการศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานระดับจังหวัด
3. งานบริการเบ็ดเสร็จที่สามารถใหบริการได นอกเหนือจากที่ระบุใน 15 หมวด 111 งานบริการ ใหอธิบายเหตุผลเฉพาะวา ทําไมจึงนับ
งานบริการนั้น เปนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จ (อธิบายในชองหมายเหตุ)

- 17 - ตัวอยาง -

(ศบร.04)

แบบฟอรม การจัดทําแผนเปาหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน/เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
มิติการวัดผลการดําเนินงาน
1. จํานวนผูใชบริการที่คาดหมาย (ราย)

ผลการดําเนินงานที่
คาดหวัง

2. จํานวนงานบริการที่เปดใหบริการ (งานบริการ)
3. ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ ศบร. (รอยละ)

เชิงปริมาณ
ก.ประสานการให 4,000 ราย
บริการดานแรงงาน
เชิงคุณภาพ
ก.บริหารจัดการ 2,400 ราย
ดานแรงงานฯ
ติดตามผล
277 ราย
15 หมวด 111 งานบริการ
86

ที่

ขอมูลขาวสาร รับเรื่องสงตอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่องานใหบริการที่คาดวาจะใหบริการตามแผน
กรมการจัดหางาน
1. หมวดสงเสริมการมีงานทํา
รับลงทะเบียนผูสมัครงานในประเทศ โดยผานระบบสารสนเทศ (Matching ตําแหนงงานวาง)
รับลงทะเบียนนายจางและรับแจงตําแหนงงานวาง โดยผานระบบสารสนเทศ
บริการนายจางคัดรายชื่อผูสมัครงาน ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
ใหคําแนะนําการแนะแนวอาชีพ (นิเทศขอมูลขาวสารตลาดแรงงานและอาชีพ)
ใหคําแนะนําดานอาชีพ
บริการทดสอบความพรอมทางอาชีพ
ใหคําแนะนําดานการประกอบอาชีพอิสระ
ใหคําแนะนําดานการรับงานไปทําที่บาน
รับแบบคําขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน (ท.รบ.1)
รับแบบใบลงทะเบียนผูวาจาง (แบบฟอรม)
ใหคําแนะนําศูนยขอมูลอาชีพ
ใหคําแนะนําการขออนุญาตดําเนินการจัดหางานในประเทศ
ใหคําแนะนําขอมูลขาวสารแกผูประกันตน กรณีวางงาน
ใหคําแนะนําการหางานแกผูประกันตนกรณีวางงาน
รับแบบขึ้นทะเบียนหางาน (แบบฟอรม)
รับรายงานตัวผูประกันตนกรณีวางงาน
2. หมวดการไปทํางานตางประเทศ
ใหคําแนะนําการขออนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเปนการลวงหนาทํางานตางประเทศ
ใหคําแนะนําการขออนุญาตจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ
ใหคําแนะนําการเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง
ใหคําแนะนําการแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเปนการชั่วคราว
ใหคําแนะนําการไปทํางานตางประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดสง
ใหคําแนะนําการไปทํางานตางประเทศกับบริษัทจัดหางาน
ใหคําแนะนําการขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ
รับแบบลงทะเบียนเพื่อแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศ (แบบฟอรม)
บริการขอคืนคาบริการและคาใชจายในการไปทํางานตางประเทศ
บริการตรวจสอบสิทธิ์การขอรับเงินคืนภาษีจากการไปทํางานตางประเทศ ผานระบบบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
3. หมวดแรงงานตางดาว
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานครั้งแรกหรือเมื่อมีใบอนุญาตเดิมขาดตออายุ จึงตองขอใหม แรงงานตางดาว
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานสําหรับคนตางดาวที่ยังไมไดเดินทางเขามาในราชอาณาจักร โดยนายจางยื่นขอรับใบอนุญาตแทน
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานสําหรับคนตางดาวที่ถูกเนรเทศ/คนตางดาวที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายและอยูระหวางรอการ
สงกลับ/คนตางดาวที่เกิดในประเทศแตไมไดสัญชาติไทย/คนตางดาวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติ
ใหคําแนะนําการขอตออายุใบอนุญาตทํางานคนตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทํางาน แลวมีความประสงคจะตออายุใบอนุญาตทํางาน
ใหคําแนะนําการขอรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชํารุดหรือสูญหาย
ใหคําแนะนําการขออนุญาตเปลี่ยนการทํางานหรือเปลี่ยนทองที่/สถานที่ทํางาน/เพิ่มการทํางานจากเดิมที่ไดรับอนุญาต โดยยังคงทํางาน
ในสถานประกอบการเดิม
ใหคําแนะนําการแจงยกเลิกการอนุญาตทํางานของคนตางดาว
ใหคําแนะนําการแจงขอเปลี่ยนแปลงแกไขรายการในใบอนุญาต
ใหคําแนะนําการตออายุใบอนุญาตทํางาน

ประเภทของการใหบริการ





































เบ็ดเสร็จ



















ติดตามผล



















- 18 ที่

ชื่องานใหบริการที่คาดวาจะใหบริการตามแผน

36 ใหคําแนะนําการขอใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวสําหรับคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น
37 ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตสําหรับคนตางดาวที่มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรหรือไดรับอนุญาตใหเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราววาดวยกฎหมายเขาเมือง (Non-Immigrant Visa)
38 ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา
39 ใหคําแนะนําการขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา
40 ใหคําแนะนําการขออนุญาตเปลี่ยนการทํางานหรือเปลี่ยนทองที่หรือสถานที่ทํางานของแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
4. หมวดพัฒนาฝมือแรงงาน (ประชาชน)
41 รับแบบสมัครเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงาน ฝกเตรียมเขาทํางาน (กพร.101)
42 รับแบบสมัครเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงาน ฝกยกระดับฝมือ (กพร.101)
43 รับแบบสมัครเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงาน ฝกอาชีพเสริม (กพร.101)
44 ใหคําแนะนําการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ม.ตน เทอม 2 ที่กําลังจะจบการศึกษา แตไมเรียนตอมาขึ้นทะเบียนผูประสงค 1) หางานทํา
2) ฝกทักษะเตรียมเขาทํางาน
45 รับแบบสมัครเขารับการทดสอบฝมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (กพร.201)
46 รับแบบสมัครเขารับการทดสอบฝมือแรงงาน ทดสอบฝมือคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ (กพร.201)
47 รับแบบสมัครเขารับการทดสอบฝมือแรงงาน ทดสอบฝมือแรงงานตามความตองการของสถานประกอบกิจการ (กพร.201)
48 รับแบบสมัครเขารับการทดสอบฝมือแรงงาน ทดสอบ/รับรองฝมือแรงงานนานาชาติ (ชางเชื่อมมาตรฐานสากล) (กพร.201)
49 บริการฝกอบรมภาษาอังกฤษผานระบบ e-learning
5. หมวดพัฒนาฝมือแรงงาน (สถานประกอบการ)
50 รับแบบขึ้นทะเบียนผูประกอบกิจการ (สท.1)
51 ใหคําแนะนําการขอรับสิทธิประโยชนของผูดําเนินการฝกภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.2545 ของสถาน
ประกอบการ
52 ใหคําแนะนําการออกเครื่องหมายมาตรฐานฝมือแรงงานใหแกสถานประกอบการ
53 ใหคําแนะนําการขออนุญาตเปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
6. หมวดงานดานการคุมครองแรงงาน
54 รับแบบแจงการจางลูกจางเด็ก อายุต่ํากวา 18 ป (คร.2)
55 รับแบบคํารองเรียนงานตรวจแรงงาน (แบบฟอรม)
56 ใหคําแนะนําการรับเรื่องรองทุกข ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
57 ใหคําแนะนําการรับและพิจารณาวินิจฉัยคํารอง (มาตรา 123-124 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541)
58 ใหคําแนะนําการพิจารณาอนุมัติจายเงินกองทุนสงเคราะหลูกจาง (กรณีนายจางไมจายคาชดเชย)
59 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย
60 ประชาสัมพันธหลักสูตรการอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ตามกฎหมายแรงงาน
61 บริการรับสําเนาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
62 บริการเกี่ยวกับขอกฎหมายเบื้องตน ผานระบบ IP Video Phone
7. หมวดงานดานความปลอดภัยแรงงาน
63 ใหคําแนะนําการตรวจความปลอดภัยในการทํางานตามคํารอง
8. หมวดงานดานแรงงานสัมพันธ
64 ใหคําแนะนําการรับและพิจารณาวินิจฉัยคํารองทุกขเกี่ยวกับความขัดแยงในองคกรลูกจาง องคกรนายจาง (แรงงานสัมพันธ)
9. หมวดงานดานสวัสดิการแรงงาน
65 ใหคําแนะนําการพิจารณาวินิจฉัยคําขอของลูกจาง กรณีนายจางยายสถานประกอบกิจการตามมาตรา 1๒๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541
10. หมวดงานดานมาตรฐานแรงงานไทย
66 ใหคําแนะนําการสงเสริมความรูมาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบทางสังคมดานแรงงาน (Corporate Social Responsibility :
CSR) แกนายจาง/ลูกจาง
สํานักงานประกันสังคม
11. หมวดงานดานกองทุนประกันสังคม
67 รับขึ้นทะเบียนผูประกันตนหรือการแจงรับผูประกันตน เขาทํางาน
68 รับแบบคําขอเปนผูประกันตน มาตรา 39 (สปส.1-20)
69 รับแบบคําขอสมัครเปนผูประกันตน มาตรา 40 (สปส.1-40)
70 รับแบบหนังสือแจงการสิ้นสุดความเปนผูประกันตน (มาตรา 33) (สปส.6-09)
71 รับแบบหนังสือแจงการสิ้นสุดความเปนผูประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39) (สปส.1-21)
72 รับแบบแจงความจํานงไมประสงคเปนผูประกันตน มาตรา 40 (สปส.1-40/2)
73 รับแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.9-02)
74 รับแจงบัตรประกันสังคมชํารุด/บัตรสูญหาย
75 ใหคําแนะนําการขึ้นทะเบียนนายจาง กองทุนประกันสังคม
76 ใหคําแนะนําการขอมีบัตรประกันสังคมของคนตางดาว
77 ใหคําแนะนําการเปลี่ยนบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
78 รับเรื่องรองเรียนผูประกันตน

ประเภทของการใหบริการ

ขอมูลขาวสาร รับเรื่องสงตอ
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- 19 ที่
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

ชื่องานใหบริการที่คาดวาจะใหบริการตามแผน

รับชําระเงินสมทบจากนายจางกองทุนประกันสังคม (มาตรา 33)
รับชําระเงินสมทบผูประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39)
รับชําระเงินสมทบผูประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 40)
รับแบบคําขอสงเงินสมทบของผูประกันตนโดยหักบัญชีธนาคาร
ใหคําแนะนําการขอรับเงินสมทบที่ชําระไวแลวคืน กองทุนประกันสังคม
รับแบบแจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงผูประกันตน (สปส.6-10)
รับแจงเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงนายจาง
รับแจงเปลี่ยนทางเลือกการสงเงินสมทบผูประกันตน ม. 40
บริการตรวจสอบสิทธิประโยชนผูประกันตนเบื้องตนของกองทุนประกันสังคม (ม.๓๓, ม.๓๙) ผานบัตรสมารทการด (Smart Card)
รับแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบผูประกันตน (ม.33) (สปส.1-10)
12. หมวดสิทธิประโยชนกองทุนประกันสังคม (มาตรา ๓๓, ๓๙ และ ๔๐)
89 รับแบบขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย/เจ็บปวย (สปส.2-01)
90 รับแบบขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีคลอดบุตร (สปส.2-01)
91 รับแบบขอรับประโยชนทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีเงินสงเคราะหบุตร (สปส.2-01)
92 รับแบบขอรับประโยชนทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ (สปส.2-01)
93 รับแบบขอรับประโยชนทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีตาย (สปส.2-01)
94 รับแบบขอรับประโยชนทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ (สปส.2-01)
95 รับแบบขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีทันตกรรม (สปส.2-01)
96 รับแบบคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน กองทุนประกันสังคม (สปส.2-01/7)
97 ขอรับประโยชนทดแทน ม. 40 กรณีประสบอันตราย/เจ็บปวย
98 ขอรับประโยชนทดแทน ม. 40 กรณีทุพพลภาพ
99 ขอรับประโยชนทดแทน ม. 40 กรณีตาย
100 ขอรับประโยชนทดแทน ม. 40 กรณีชราภาพ
13. หมวดกองทุนเงินทดแทน
101 ใหคําแนะนําการขึ้นทะเบียนนายจางกองทุนเงินทดแทน
102 บริการรับชําระเงินสมทบจากนายจางกองทุนเงินทดแทน
103 บริการขอรับเงินทดแทนกรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตรายจากกองทุนเงินทดแทน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
14. หมวดงานดานแรงงาน
104 บริการขอมูลสถานการณดานแรงงาน
105 บริการขอมูลอัตราคาจางขั้นต่ํา
106 ประชาสัมพันธขอมูลภารกิจ กระทรวงแรงงาน ทุกกรม
107 บริการขอมูลแรงงานตางดาว
108 บริการนายจางกรณีตองการแรงงานตางดาวเขามาทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย
109 บริการรับคํารองขอคืนเงินภาษี และสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
15. หมวดงานดานสงเสริมอาชีพ
110 รับสมัครผูประสงคเขารวมโครงการจางงานเรงดวน
111 รับ สมัครฝกอาชีพ/สาธิตอาชีพอิสระ ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (เฉพาะหนวยงานที่มีความพรอมดานสถานที่และความ
เหมาะสม)
หมายเหตุ

ประเภทของการใหบริการ

ขอมูลขาวสาร รับเรื่องสงตอ
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- 20 (ศบร.05)
แบบฟอรม รายงานการใชจายเงินในการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน
ผลผลิต ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
กิจกรรม บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
จังหวัด
ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน
1) คาใชสอย
- คาจางเหมาพนักงาน
- อื่นๆ (ระบุ.................)

งบประมาณ
ที่ไดจัดสรร
ป 2559

จํานวนเงิน
จํานวนเงินที่
ที่เบิกจายในเดือน เบิกจายทั้งหมด
ปจจุบัน
(ถึงเดือนปจจุบัน)

2) คาวัสดุ

- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุสิ่งพิมพ
- วัสดุโฆษณา
- อื่นๆ(ระบุ.................)
3) คาสาธารณูปโภค
- ค า ไฟฟ า ประปา ไปรษณี ย
โทรศัพท
- อื่นๆ(ระบุ.................)
รวม

ลงชื่อ..................................................ผูรายงาน
(…………………………………………..)
ตําแหนง..............................................................
วันที่.................................................................
* หมายเหตุ : ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด รายงานการใชจายเงินในการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (ศบร.05) ไปยังสํานัก
ตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน 1 ชุด ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน
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(ศบร. 13)
แบบ Check List เพื่อการพัฒนาศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
จังหวัด
ขอมูลจากแบบ Check List จะนําไปพัฒนารูปแบบและกระบวนการใหบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน เพื่อให
มีความพรอมในการใหบริการประชาชนในปตอๆ ไป
(สํานักงานแรงงานจังหวัดเปนผูกรอกขอมูล)
1. แหลงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน/จังหวัด
1.1 กระทรวงแรงงาน (สป.) 1.2  งบประมาณ CEO 1.3 งบประมาณของแตละหนวยงาน
2. จํานวนผูใชบริการและผลสํารวจความพึงพอใจ (เฉพาะศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน)
ผลการดําเนินการ

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

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 กวั น พุ ธ ของสั ป ดาห ให บ ริการ ณ อําเภอตะกั่ว ปา หรือทุกวัน จัน ทรสัป ดาหที่ 3 ของเดือน
รวมกับเทศบาลเมือง ณ สํานักงานเทศบาล เปนตน)
 จัดใหมีหนวยราชการอื่นหรือหนวยงานภาคเอกชน ใหบริการขอมูลขาวสารหรือรับคําขอแทนได
 อื่นๆ ระบุ
3.3 มีระบบรับฟงความคิดเห็นและตอบขอรองเรียนของประชาชน
 การจัดกลอง/ตูรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
 จัดใหมีแบบสอบถามความตองการของลูกคา
 มีการจัดทําแผนปรับปรุงการบริการใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา
 ดําเนินการตามแผนที่กําหนดและมีการติดตามผลตามแผนปฏิบัติงาน

- 22 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 นตอนการให บ ริการที่ มีความเสมอภาค และเปน ธรรม ไดแก มีการแจกบัตรคิว หรือจัดชอง
หรือแนวใหประชาชนเขาแถวรอรับบริการ
 มีการบันทึกวันและเวลาการใหบริการ ทุกขั้นตอน
 มีใบแสดงการรับคําขอใหกับผูยื่นคําขอ และเบอรโทรศัพทติดตอ
 จั ด บริ การแบบเบ็ ด เสร็ จ สํ า หรั บ งานบริก ารที่ มีก ารเชื่อ มโยงและต อเนื่ องภายในหนว ยงานหรื อ
หลายสวนราชการ
 มีใบเตือน/แจงใหมารับบริการเมื่อถึงกําหนดเวลา
 มีการติดตามผลหลังการใหบริการ
 มี การลดต น ทุน และลดภาระใหกับประชาชน ไดแก การยกเลิกเอกสารหลักฐานที่ป ระชาชนตอง
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.)

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงานในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน

(ศบร. เขตเศรษฐกิจพิเศษ / 1)

แบบฟอรม รายงานผลการจัดทําวัสดุโฆษณา
สําหรับตกแตงศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน และออกหนวยเคลื่อนที่
แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน
ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
กิจกรรม : บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
โครงการ : พัฒนาศักยภาพศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ตาก มุกดาหาร สระแกว ตราด)
วันที่

เดือน

พ.ศ.

จังหวัด
รายละเอียด / รายการคาใชจาย
1. คาตกแตงสถานที่ใหบริการประชาชน
ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
รวมเปนเงิน..................บาท

งบประมาณ
จํานวนเงิน
จํานวนเงินที่
งบประมาณ
ที่ไดจัดสรร ที่เบิกจายในเดือน เบิกจายทั้งหมด
คงเหลือ
ป 2559
ปจจุบัน
(ถึงเดือนปจจุบัน)

2. คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ (เชน
โปสเตอร/ปายไวนิล/โตะบูธพรอม
ภาพประกอบ PVC /แบ็คดร็อปฯลฯ)
รวมเปนเงิน..................บาท
3. คาใชจายในการจัดประชุมหารือการ
ใหบริการประชาชน ณ ศูนยบริการ
รวมกระทรวงแรงงานฯ
3.1 คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม
..... x .......บาท
3.2 คาอาหารกลางวัน
..... x .......บาท
รวมเปนเงิน..................บาท
รวม
ลงชื่อ..................................................ผูรายงาน
(…………………………………………..)
ตําแหนง..............................................................
วันที่.....................................................................

(ศบร. เขตเศรษฐกิจพิเศษ / 1)

- ตัวอยาง -

แบบฟอรม รายงานผลการจัดทําวัสดุโฆษณา
สําหรับตกแตงศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน และออกหนวยเคลื่อนที่
แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน
ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
กิจกรรม : บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
โครงการ : พัฒนาศักยภาพศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ตาก มุกดาหาร สระแกว ตราด)
วันที่

เดือน

พ.ศ.

จังหวัด

รายละเอียด / รายการคาใชจาย
1. คาตกแตงสถานที่ใหบริการประชาชน
ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
2. คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
2.1 โปสเตอร ขนาด A2 จํานวน 50 แผน
2.2 ปายไวนิล ขนาด 2 ตรม. จํานวน 2 ผืน
3. คาใชจายในการจัดประชุมหารือการ
ให บริ กา ร ปร ะช า ช น ณ ศู น ย บ ริ ก า ร
รวมกระทรวงแรงงานฯ
3.1 คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม
. - x - บาท
รวมเปนเงิน - บาท
3.2 คาอาหารกลางวัน
- x - บาท
รวมเปนเงิน - บาท
รวม

งบประมาณ
จํานวนเงิน
จํานวนเงินที่
งบประมาณ
ที่ไดจัดสรร ที่เบิกจายในเดือน เบิกจายทั้งหมด
คงเหลือ
ป 2559
ปจจุบัน
(ถึงเดือนปจจุบัน)
12,000
54,362
12,000

54,362

300
600

300
600

12,900

12,900

41,462

ลงชื่อ..................................................ผูรายงาน
(…………………………………………..)
ตําแหนง..............................................................
วันที่.....................................................................

(ศบร.เขตเศรษฐกิจพิเศษ/2)

แบบฟอรม รายงานผลการใหบริการของประชาชน
ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน ที่ตั้งอยูในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแกว ตราด)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ชื่อ กระบวนงานใหบริการ
กรมการจัดหางาน
1. หมวดสงเสริมการมีงานทํา
รับลงทะเบียนผูสมัครงานในประเทศโดยผานระบบสารสนเทศ (Matching ตําแหนงงานวาง)
รับลงทะเบียนนายจางและรับแจงตําแหนงงานวางโดยผานระบบสารสนเทศ
บริการนายจางคัดรายชื่อผูสมัครงาน ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
ใหคําแนะนําการแนะแนวอาชีพ (นิเทศขอมูลขาวสารตลาดแรงงานและอาชีพ)
ใหคําแนะนําดานอาชีพ
บริการทดสอบความพรอมทางอาชีพ
ใหคําแนะนําดานการประกอบอาชีพอิสระ
ใหคําแนะนําดานการรับงานไปทําที่บาน
รับแบบคําขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน(ท.รบ.1)
รับแบบใบลงทะเบียนผูวาจาง(แบบฟอรม)
ใหคําแนะนําศูนยขอมูลอาชีพ
ใหคําแนะนําการขออนุญาตดําเนินการจัดหางานในประเทศ
ใหคําแนะนําขอมูลขาวสารแกผูประกันตนกรณีวางงาน
ใหคําแนะนําการหางานแกผูประกันตนกรณีวางงาน
รับแบบขึ้นทะเบียนหางาน(แบบฟอรม)
รับรายงานตัวผูประกันตนกรณีวางงาน
2.หมวดการไปทํางานตางประเทศ
ใหคําแนะนําการขออนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเปนการลวงหนาทํางานตางประเทศ
ใหคําแนะนําการขออนุญาตจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ
ใหคําแนะนําการเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง
ใหคําแนะนําการแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเปนการชั่วคราว
ใหคําแนะนําการไปทํางานตางประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดสง
ใหคําแนะนําการไปทํางานตางประเทศกับบริษัทจัดหางาน
ใหคําแนะนําการขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ
รับแบบลงทะเบียนเพื่อแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศ(แบบฟอรม)
บริการขอคืนคาบริการและคาใชจายในการไปทํางานตางประเทศ
บริการตรวจสอบสิทธิ์การขอรับเงินคืนภาษีจากการไปทํางานตางประเทศ ผานระบบบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
3.หมวดแรงงานตางดาว
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานครั้งแรกหรือเมื่อมีใบอนุญาตเดิมขาดตออายุจึงตองขอใหมแรงงานตางดาว
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานสําหรับคนตางดาวที่ยังไมไดเดินทางเขามาในราชอาณาจักรโดยนายจางยื่นขอรับใบอนุญาตแทน
ใหคําแนะนําการขอรับ ใบอนุญาตทํางานสําหรับ คนตางดาวที่ถูกเนรเทศ/คนตางดาวที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายและอยูระหวางรอการ
สงกลับ/คนตางดาวที่เกิดในประเทศแตไมไดสัญชาติไทย/คนตางดาวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติ
ใหคําแนะนําการขอตออายุใบอนุญาตทํางานคนตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทํางานแลวมีความประสงคจะตออายุใบอนุญาตทํางาน
ใหคําแนะนําการขอรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชํารุดหรือสูญหาย
ใหคําแนะนําการขออนุญาตเปลี่ยนการทํางานหรือเปลี่ยนทองที่/สถานที่ทํางาน/เพิ่มการทํางานจากเดิมที่ไดรับอนุญาตโดยยังคงทํางานใน
สถานประกอบการเดิม
ใหคําแนะนําการแจงยกเลิกการอนุญาตทํางานของคนตางดาว
ใหคําแนะนําการแจงขอเปลี่ยนแปลงแกไขรายการในใบอนุญาต
ใหคําแนะนําการตออายุใบอนุญาตทํางาน
ใหคําแนะนําการขอใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวสําหรับคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตสําหรับคนตางดาวที่มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรหรือไดรับอนุญาตใหเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราววาดวยกฎหมายเขาเมือง (Non-Immigrant Visa)
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวสัญชาติพมาลาว และกัมพูชา
ใหคําแนะนําการขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวสัญชาติพมาลาว และกัมพูชา
ใหคําแนะนําการขออนุญาตเปลี่ยนการทํางานหรือเปลี่ยนทองที่หรือสถานที่ทํางานของแรงงานตางดาวสัญชาติพมาลาว และกัมพูชา
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
4.หมวดพัฒนาฝมือแรงงาน (ประชาชน)
รับแบบสมัครเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงานฝกเตรียมเขาทํางาน(กพร.101)
รับแบบสมัครเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงานฝกยกระดับฝมือ(กพร.101)
รับแบบสมัครเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงานฝกอาชีพเสริม(กพร.101)
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44 ใหคําแนะนําการขึ้นทะเบียนนักศึกษาม.ตน เทอม 2 ที่กําลังจะจบการศึกษา แตไมเรียนตอมาขึ้นทะเบียนผูประสงค 1)หางานทํา 2) ฝก
ทักษะเตรียมเขาทํางาน
45 รับแบบสมัครเขารับการทดสอบฝมือแรงงานทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ(กพร.201)
46 รับแบบสมัครเขารับการทดสอบฝมือแรงงานทดสอบฝมือคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ(กพร.201)
47 รับแบบสมัครเขารับการทดสอบฝมอื แรงงานทดสอบฝมือแรงงานตามความตองการของสถานประกอบกิจการ(กพร.201)
48 รับแบบสมัครเขารับการทดสอบฝมือแรงงานทดสอบ/รับรองฝมือแรงงานนานาชาติ (ชางเชื่อมมาตรฐานสากล)(กพร.201)
49 บริการฝกอบรมภาษาอังกฤษผานระบบ e-learning
5.หมวดพัฒนาฝมือแรงงาน (สถานประกอบการ)
50 รับแบบขึ้นทะเบียนผูประกอบกิจการ(สท.1)
51 ใหคําแนะนําการขอรับสิทธิประโยชนของผูดําเนินการฝกภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานพ.ศ. 2545 ของสถานประกอบการ
52 ใหคําแนะนําการออกเครื่องหมายมาตรฐานฝมือแรงงานใหแกสถานประกอบการ
53 ใหคําแนะนําการขออนุญาตเปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
6.หมวดงานดานการคุมครองแรงงาน
54 รับแบบแจงการจางลูกจางเด็ก อายุต่ํากวา 18 ป(คร.2)
55 รับแบบคํารองเรียนงานตรวจแรงงาน(แบบฟอรม)
56 ใหคําแนะนําการรับเรื่องรองทุกขตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
57 ใหคําแนะนําการรับและพิจารณาวินิจฉัยคํารอง (มาตรา 123-124 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541)
58 ใหคําแนะนําการพิจารณาอนุมัติจายเงินกองทุนสงเคราะหลูกจาง (กรณีนายจางไมจายคาชดเชย)
59 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย
60 ประชาสัมพันธหลักสูตรการอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ตามกฎหมายแรงงาน
61 บริการรับสําเนาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
62 บริการเกี่ยวกับขอกฎหมายเบื้องตนผานระบบ IP Video Phone
7.หมวดงานดานความปลอดภัยแรงงาน
63 ใหคําแนะนําการตรวจความปลอดภัยในการทํางานตามคํารอง
8.หมวดงานดานแรงงานสัมพันธ
64 ใหคําแนะนําการรับและพิจารณาวินิจฉัยคํารองทุกขเกี่ยวกับความขัดแยงในองคกรลูกจางองคกรนายจาง (แรงงานสัมพันธ)
9.หมวดงานดานสวัสดิการแรงงาน
65 ใหคําแนะนําการพิจารณาวินิจฉัยคําขอของลูกจางกรณีนายจางยายสถานประกอบกิจการตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงานพ.ศ. 2541
10.หมวดงานดานมาตรฐานแรงงานไทย
66 ใหคําแนะนําการสงเสริมความรูมาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบทางสังคมดานแรงงาน (Corporate Social Responsibility :
CSR) แกนายจาง/ลูกจาง
สํานักงานประกันสังคม
11.หมวดงานดานกองทุนประกันสังคม
67 รับขึ้นทะเบียนผูประกันตนหรือการแจงรับผูประกันตนเขาทํางาน
68 รับแบบคําขอเปนผูประกันตนมาตรา 39 (สปส.1-20)
69 รับแบบคําขอสมัครเปนผูประกันตนมาตรา 40 (สปส.1-40)
70 รับแบบหนังสือแจงการสิ้นสุดความเปนผูประกันตน (มาตรา 33)(สปส.6-09)
71 รับแบบหนังสือแจงการสิ้นสุดความเปนผูประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39)(สปส.1-21)
72 รับแบบแจงความจํานงไมประสงคเปนผูประกันตนมาตรา 40(สปส.1-40/2)
73 รับแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล(สปส.9-02)
74 รับแจงบัตรประกันสังคมชํารุด/บัตรสูญหาย
75 ใหคําแนะนําการขึ้นทะเบียนนายจางกองทุนประกันสังคม
75 ใหคําแนะนําการขอมีบัตรประกันสังคมของคนตางดาว
77 ใหคําแนะนําการเปลี่ยนบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
78 รับเรื่องรองเรียนผูประกันตน
79 รับชําระเงินสมทบจากนายจางกองทุนประกันสังคม (มาตรา 33)
80 รับชําระเงินสมทบผูประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39)
81 รับชําระเงินสมทบผูประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 40)
82 รับแบบคําขอสงเงินสมทบของผูประกันตนโดยหักบัญชีธนาคาร
83 ใหคําแนะนําการขอรับเงินสมทบที่ชําระไวแลวคืนกองทุนประกันสังคม
84 รับแบบแจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงผูประกันตน (สปส.6-10)
85 รับแจงเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงนายจาง
86 รับแจงเปลี่ยนทางเลือกการสงเงินสมทบผูประกันตน ม. 40
87 บริการตรวจสอบสิทธิประโยชนผูประกันตนเบื้องตนของกองทุนประกันสังคม (ม.33 ม.39) ผานบัตรสมารทการด (Smart Card)
88 รับแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบผูประกันตน (ม.33) (สปส.1-10)
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ชื่อ กระบวนงานใหบริการ
12.หมวดสิทธิประโยชนกองทุนประกันสังคม (มาตรา 33 39 และ 40)
รับแบบขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย/เจ็บปวย (สปส.2-01)
รับแบบขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีคลอดบุตร (สปส.2-01)
รับแบบขอรับประโยชนทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีเงินสงเคราะหบุตร (สปส.2-01)
รับแบบขอรับประโยชนทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ (สปส.2-01)
รับแบบขอรับประโยชนทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีตาย (สปส.2-01)
รับแบบขอรับประโยชนทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ (สปส.2-01)
รับแบบขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)
รับแบบคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01/7)
ขอรับประโยชนทดแทน ม. 40 กรณีประสบอันตราย/เจ็บปวย
ขอรับประโยชนทดแทน ม. 40 กรณีทุพพลภาพ
ขอรับประโยชนทดแทน ม. 40 กรณีตาย
ขอรับประโยชนทดแทน ม. 40 กรณีชราภาพ
13.หมวดกองทุนเงินทดแทน
ใหคําแนะนําการขึ้นทะเบียนนายจางกองทุนเงินทดแทน
บริการรับชําระเงินสมทบจากนายจางกองทุนเงินทดแทน
บริการขอรับเงินทดแทนกรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตรายจากกองทุนเงินทดแทน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
14.หมวดงานดานแรงงาน
บริการขอมูลสถานการณดานแรงงาน
บริการขอมูลอัตราคาจางขั้นต่ํา
ประชาสัมพันธขอมูลภารกิจกระทรวงแรงงาน ทุกกรม
บริการขอมูลแรงงานตางดาว
บริการนายจางกรณีตองการแรงงานตางดาวเขามาทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย
บริการรับคํารองขอคืนเงินภาษีและสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
15.หมวดงานดานสงเสริมอาชีพ
รับสมัครผูประสงคเขารวมโครงการจางงานเรงดวน
รับสมัครฝกอาชีพ/สาธิตอาชีพอิสระ ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (เฉพาะหนวยงานที่มีความพรอมดานสถานที่และความเหมาะสม)
รวมผลการใหบริการ
ความพึงพอใจ
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* หมายเหตุ: สํานักงานแรงงานจังหวัด รายงานสงสํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน 1 ชุด ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน

โครงการประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล

สนศ.วป.

แบบรายงานผลการดําเนินงานประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของสํานักงานแรงงานจังหวัด ป ๒๕๕9
สํานักงานแรงงานจังหวัด....................................................
 ครั้งที่ ๑ (ธ.ค. ๕๘)

 ครั้งที่ ๒ (ม.ค. ๕๙)

 ครั้งที่ ๓ (ก.พ. – พ.ค. ๕๙)

 ครั้งที่ ๔ (พ.ค. – ก.ค. ๕๙)

 ครั้งที่ ๕ (ส.ค. ๕๙)

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

ไตรมาสที่ ๑
หนวยนับ
ต.ค.๕๘ พ.ย.๕๘ ธ.ค.๕๘

ผลการดําเนินงาน/ผลการใชจายเงิน
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ม.ค.๕๙ ก.พ.๕๙ มี.ค.๕๙ เม.ย.๕๙ พ.ค.๕๙ มิ.ย.๕๙

ไตรมาสที่ ๔
ก.ค.๕๙ ส.ค.๕๙ ก.ย.๕๙

บาท
ครั้ง
บาท
โครงการ
บาท
แบบ
บาท
ฉบับ
บาท
ฉบับ

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

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

E-mail : eva_div@hotmail.com

โครงการรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE)
กลุมพัฒนายุทธศาสตร

แบบรายงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ปงบประมาณ 2558
ระหวางเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
จังหวัด..........................................
กิจกรรม
1 จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ
2 จัดตั้งศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ
3 การขยายเครือขายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER
ONE ในชุมชนใกลเคียง
4 กิจกรรมอื่นๆ
4.1 การชวยเหลือ บําบัด ฟนฟู ผูติดยาเสพติด
โครงการ "ใครติดยา ยกมือขึ้น
(1) จํานวนผูติดยา/ผูเสพทั้งหมด
(2) จํานวนที่สงเขาบําบัดฟนฟู
4.2 ...
4.3 ...

เปาหมาย ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58
แหง คน แหง คน แหง คน แหง คน แหง คน แหง คน แหง คน แหง คน แหง คน แหง คน แหง คน แหง คน

โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะ
ฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
กลุมพัฒนายุทธศาสตร

แผนปฏิบัติการโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จังหวัด..................................................................................
ลําดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
(ชวงเวลา)

จํานวนวันที่
ดําเนินการ

พื้นที่ดําเนินโครงการ
อําเภอ (ระบุชื่อ)

ตําบล (ระบุชื่อ)

หมูบาน

เปาหมาย

1. กิจกรรมจางงานเรงดวน
1.1 ขุดลอก คู คลอง บึง แหลงน้ํา
1.2 กอสรางฝาย/ซอมแซมฝาย/สรางฝายชะลอน้ํา
1.3 สรางแนวกันไฟปา
1.4 ซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชน เชน ปรับปรุง/ซอมแซมวัด/
โรงเรียน/มัสยิด
1.5 อื่นๆ (ระบุ)
รวมกิจกรรมจางงานเรงดวน
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ
2.1 หลักสูตรอาหาร/ขนม/เบเกอรี่/ถนอมอาหาร
2.2 หลักสูตรศิลปหัตถกรรม (งานฝมือ/จักสาน)
2.3 หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องนุงหม
2.4 หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ
2.5 หลักสูตรสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
2.6 หลักสูตรเกี่ยวกับการเกษตร
2.7 หลักสูตรซอมเครื่องจักรเพื่อการเกษตร
2.8 หลักสูตรซอมเครื่องยนต
2.9 หลักสูตรการกอสราง
2.10 หลักสูตรชางไฟฟา
2.11 อื่นๆ (ระบุ)
รวมกิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ การเสนอแผนงาน/โครงการนี้ไมรวมงบบริหารจัดการ (ไมเกินรอยละ 3) ทั้งนี้ กระทรวงจะจัดสรรเพิ่มเติมใหพรอมกับงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

งบประมาณ

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จังหวัด...........................................................
ประจําเดือน................................................. (ยอดสะสม ณ ปจจุบัน)
ลําดับที่

กิจกรรม/หลักสูตร

(1)
(2)
1. กิจกรรมจางงานเรงดวน
1.1 ขุดลอก คู คลอง บึง แหลงน้ํา
1.2 กอสรางฝาย/ซอมแซมฝาย/สรางฝายชะลอน้ํา
1.3 สรางแนวกันไฟปา
1.4 ซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชน
1.5 อื่นๆ อาทิเชน ปรับปรุง/ซอมแซมวัด/โรงเรียน/มัสยิด
..............................................................................................
รวมกิจกรรมจางงาน
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ
2.1 หลักสูตรอาหาร/ขนม/เบเกอรี่/ถนอมอาหาร
2.2 หลักสูตรศิลปหัตถกรรม (งานฝมือ/จักสาน)
2.3 หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องนุงหม
2.4 หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ
2.5 หลักสูตรสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
2.6 หลักสูตรเกี่ยวกับการเกษตร
2.7 หลักสูตรซอมเครื่องจักรเพื่อการเกษตร
2.8 หลักสูตรซอมเครื่องยนต
2.9 หลักสูตรการกอสราง
2.10 หลักสูตรชางไฟฟา
2.11 อื่นๆ (ระบุ)
รวมกิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ
รวมกิจกรรมทั้งสิ้น

จํานวนกิจกรรม

พื้นที่ดําเนินโครงการ (ระบุชื่อ)

เปา
หมาย

ผล

อําเภอ

ตําบล

หมูบาน

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

จํานวนวัน
ผูเขารวม
ที่ดําเนินการ กิจกรรม(คน)
(8)

(9)

จํานวนวัน ประชาชนใน
งบประมาณที่
หนวยงานที่
พื้นที่ที่ไดรับ
ทํางาน
เบิกจาย (บาท) ดําเนินงานในพื้นที่
(Man day) ประโยชน (คน)
(10)=(8)X(9)

(11)

(12)

รวมทั้งสิ้น
งบบริหาร :

บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น :

บาท

(13)

หมายเหตุ
(14)

แบบ พย. 1

แบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการประชาชน
โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
ปงบประมาณ พ.ศ. ....
คําชี้แจง

------------------------------------------------------------------

ขอความรวมมือผูรับบริการ ตอบแบบสํารวจความพึงพอใจ ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน เพื่อนําขอมูล
ที่ไดมาปรับปรุง/พัฒนา การใหบริการใหดียิ่งขึ้นตอไป
แบบสํารวจนี้ประกอบดวย 3 สวน :
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการใหบริการ สวนที่ 3 ปญหา/ขอเสนอแนะ

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน
1.1 เพศ
ชาย
หญิง
1.2 อายุ
18 – 25 ป
26 - 35 ป
36 - 45 ป
46 - 59 ป
60 ปขนึ้ ไป
1.3 อาชีพ
ลูกจางประกันตน
ผูว างงาน
ประกอบอาชีพอิสระ
อื่นๆ (ระบุ)............................................................
1.4 ที่อยู หมูที่............ตําบล..............................อําเภอ............................จังหวัด..........................................
2. ความพึงพอใจตอการใหบริการ โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชองที่ทานเขารวมกิจกรรมตรงกับความคิดเห็น
ของทานมากที่สุด
การจางงานฯ
การพัฒนาทักษะฝมือ
ความพึงพอใจ
1. กิจกรรมการจางงานเรงดวน
1.1 ความสอดคลองกับความตองการของทาน
1.2 คาตอบแทน (คาจาง)
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ
2.1 ความสอดคลองกับความตองการของทาน
2.2 ไดรับความรูสามารถตอยอด และนํามาประกอบ
อาชีพได
2.3 คาเบี้ยเลี้ยง
3. เจาหนาที่ผูประสานงาน

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
กลาง
(4)
(3)
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

3. ปญหา/ขอเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการใหขอมูล
สํานักงานแรงงานจังหวัด

(แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนดานอาชีพ ฉบับสมบูรณ)

สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือ
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

จังหวัด........................................

สํานักงานแรงงานจังหวัด.........................
โทรศัพท................................................
โทรสาร.................................................
E-mail…………………………......................

-ก-

คํานํา
จังหวัด............................. ไดดําเนินการโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือ
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน ........................................ บาท (..............................................................................................)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

สํานักงานแรงงานจังหวัด...............................
เดือน.......................... พ.ศ. ๒๕๕๙

-ข-

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ ๑ การดําเนินการโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนดานอาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัด..........................
(๑) โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
(๒) ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน โครงการฯ
(๓) แผนปฏิบัติการโครงการฯ
(๔) ผลการดําเนินงานโครงการฯ
สวนที่ ๒ กิจกรรมเดน ๕ กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัด...................
(๑) กิจกรรม.....................................
(๒) กิจกรรม.....................................
(๓) กิจกรรม.....................................
(๔) กิจกรรม.....................................
(๕) กิจกรรม.....................................

หนาที่
ก
ข

--

สวนที่ ๑

การดําเนินการ
โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือ
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

จังหวัด........................................

-โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จังหวัด..............................
๑. หลักการเหตุผล
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๒. วัตถุประสงค
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๓. เปาหมาย
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๔. พื้นที่ดําเนินการ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๕. กิจกรรม
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๖. วิธีการดําเนินการ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

-๗. งบประมาณ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๘. ระยะเวลาดําเนินการ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๙. หนวยงานรับผิดชอบ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๑๑. ผูเสนอโครงการ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๑๒. ผูเห็นชอบโครงการ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๑๓. ผูอนุมัติโครงการ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

-ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
โครงการงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จังหวัด..............................
(เลาถึงการดําเนินการโครงการฯ / เหตุผลความจําเปนของการมีโครงการ / ปญหา /
อุปสรรค / ประโยชนที่ประชาชนไดรับ / ประโยชนที่พื้นที่ไดรับ / การบูรณาการกับหนวยงานใน
พื้นที่ / อื่นๆ)...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

-แผนปฏิบัติการโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จังหวัด.............................. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการโครงการฯ จํานวน.................................................บาท
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา
(เดือน – เดือน)

จํานวน
วัน

อําเภอ

พื้นที่ดําเนินการ
ตําบล

หมูบาน

เปาหมาย
(คน)

งบประมาณ
(บาท)

.... -

..............-

หมายเหตุ

กิจกรรมการจางงานเรงดวน

กิจกรรมการพัฒนาทักษะฝมือ

รวมทั้งสิ้น

งบบริหารโครงการ ๔%
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

………......………......-

บาท
บาท

-ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จังหวัด..............................
ที่

กิจกรรม

จํานวน
วัน

พื้นที่ดําเนินการ
อําเภอ

ตําบล

หมูบาน

ผูเขารวม
โครงการ
(คน)

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชน
(คน)

งบประมาณที่เบิกจาย

.... -

..............-

..............-

หมายเหตุ

(บาท)

กิจกรรมการจางงานเรงดวน

กิจกรรมการพัฒนาทักษะฝมือ

รวมทั้งสิ้น

งบบริหารโครงการ ๔ %
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
คงเหลืองบประมาณ

………......………......………......-

บาท
บาท
บาท

--

สวนที่ ๒

กิจกรรมเดน ๕ กิจกรรม
โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือ
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

จังหวัด........................................

-กิจกรรมที่ ๑...................................................................................................................................
พื้นที่ดําเนินการ..............................................................................................................................
ระยะเวลาดําเนินการ......................................................................................................................
ผูเขารวมโครงการ..........................................................................................................................
ประชาชนในพื้นที่ไดรับประโยชน...................................................................................................
ลักษะการดําเนินงาน......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
กอนดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)
ระหวางดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)
หลังดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)

ภาพประกอบกิจกรรม

-กิจกรรมที่ ๒...................................................................................................................................
พื้นที่ดําเนินการ..............................................................................................................................
ระยะเวลาดําเนินการ......................................................................................................................
ผูเขารวมโครงการ..........................................................................................................................
ประชาชนในพื้นที่ไดรับประโยชน...................................................................................................
ลักษะการดําเนินงาน......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
กอนดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)
ระหวางดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)
หลังดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)

ภาพประกอบกิจกรรม

-กิจกรรมที่ ๓...................................................................................................................................
พื้นที่ดําเนินการ..............................................................................................................................
ระยะเวลาดําเนินการ......................................................................................................................
ผูเขารวมโครงการ..........................................................................................................................
ประชาชนในพื้นที่ไดรับประโยชน...................................................................................................
ลักษะการดําเนินงาน......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
กอนดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)
ระหวางดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)
หลังดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)

ภาพประกอบกิจกรรม

-กิจกรรมที่ ๔...................................................................................................................................
พื้นที่ดําเนินการ..............................................................................................................................
ระยะเวลาดําเนินการ......................................................................................................................
ผูเขารวมโครงการ..........................................................................................................................
ประชาชนในพื้นที่ไดรับประโยชน...................................................................................................
ลักษะการดําเนินงาน......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
กอนดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)
ระหวางดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)
หลังดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)

ภาพประกอบกิจกรรม

-กิจกรรมที่ ๕...................................................................................................................................
พื้นที่ดําเนินการ..............................................................................................................................
ระยะเวลาดําเนินการ......................................................................................................................
ผูเขารวมโครงการ..........................................................................................................................
ประชาชนในพื้นที่ไดรับประโยชน...................................................................................................
ลักษะการดําเนินงาน......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
กอนดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)
ระหวางดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)
หลังดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)

ภาพประกอบกิจกรรม

เอกสารแนบโครงการจางงานฯ

คําอธิบายประเภทกิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ (เพิ่มเติม)
หลักสูตรอาหาร ขนม เบเกอรี่/ถนอมอาหาร อาทิเชน
การทําอาหารโตะจีน, การทําขนมหวานและของวาง, การแปรรูปอาหาร (น้ําพริก),แปรรูปผลิตภัณฑ
จากผลไมการประกอบอาหารสี่ภาค ฯลฯ
หลักสูตรศิลปหัตถกรรม (งานฝมือ/จักสาน) อาทิเชน
การประดิษฐดอกไมจันทนและพวงหรีด, การทําดอกไมจากเกล็ดปลา, การทําบายศรีสูขวัญจากใบตอง,
ทําของชํารวยและผลิตภัณฑสบู, การทําผาบาติกยอมสีธรรมชาติ, การทํากระเปาหนังพวงกุญแจ,การสาน
แขงปลาทู,ทําไมกวาดดอกแกวและทางมะพราว, ทําไมกวาดดอกหญา, การเพนทผา ฯลฯ
หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องนุงหม อาทิเชน
การทอเสื่อพื้นบาน, อบรมยอมไหมมัดหมี่, ตัดเย็บผาหมนวม, แปรรูปผลิตภัณฑจากผาทอกระเหรี่ยง ฯลฯ
หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ อาทิเชน
นวดแผนไทย,สงเสริมสุขภาพแบบองครวมสปาตะวันตก ฯลฯ
หลักสูตรสมุนไพรเพื่อสุขภาพ อาทิเชน
ทําสบูสมุนไพร, การทํายาดมสมุนไพร, ถุงหอมสมุนไพร ฯลฯ
หลักสูตรเกี่ยวกับการเกษตร อาทิเชน
เทคนิคการกรีดยางพารา, การเพาะเห็ด, การเลี้ยงปลาดุก, ปลูกผักสวนครัวแบบไฮโดรโปนิกส, ทําน้ําหมัก
ชีวภาพ ฯลฯ
หลักสูตรซอมเครื่องจักรเพื่อการเกษตร อาทิเชน
การซอมแซมเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร, การซอมเครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ
หลักสูตรซอมเครื่องยนต อาทิเชน
การฝกอบรมซอมรถจักรยานยนต, ซอมบํารุงเครื่องยนตเล็ก, ฝกซอมรถไถ ฯลฯ
หลักสูตรการกอสราง อาทิเชน
ชางปูกระเบื้อง, ชางปูน, ชางทาสี, ชางกออิฐฉาบปูน ฯลฯ
หลักสูตรชางไฟฟา อาทิเชน
ชางซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน, ชางเดินสายไฟอาคารและอุปกรณไฟฟาภายในบาน ฯลฯ
อื่นๆ อาทิเชน
ชา งเสริ มสวยสตรี, ฝกอบรมคอมพิวเตอร( อิน เตอรเน็ต ), ฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร,
อบรมการดูแลเด็ก คนชรา คนพิการ ฯลฯ

การจัดทําบทวิเคราะหการรายงาน
สถานการณและดัชนีชี้วัด
ภาวะแรงงานจังหวัด
ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน

แบบฟอรมที่ 1
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ
“รายงานสถานการณแรงงานจังหวัด................” ปงบประมาณ 2559
1. ประเภทของหนวยงานที่ตอบ
 ราชการ  เอกชน
 องคกรเอกชน
 อื่น 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 : ………………………………………

รายงานผลการใชจายเงินการจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณ

แบบฟอรม 2

และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด ปงบประมาณ 2559
รงจ.

การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณ
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด (ศร.)
โอน
12 เดือน
บาท

เบิกจาย ถึง
30 มิ.ย.59
บาท

%

คาใชจายจริงในการจางเหมาเอกชน

คงเหลือ
ณ 30 มิ.ย.
59 (1)

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

บาท

บาท

บาท

บาท

รวม (2)

งบประมาณ
คงเหลือจริง
(1) - (2)

คงเหลือโอน
กลับสวนกลาง

บาท

บาท

บาท

......................
180,000
ระบุ เจาหนาที่ผูจัดสงขอมูล ชื่อ...................................ตําแหนง..........................และ แรงงานจังหวัดเซ็นชื่อกํากับ............................ตําแหนง.....................

แบบฟอรม 3

รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณ
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด ปงบประมาณ 2559

จังหวัด……………….

ไตรมาส 3/58 ไตรมาส 4/58 รายป 2558 ไตรมาส 1/59 ไตรมาส 2/59

สงรายงานสถานการณแรงงานฯ เมื่อวันที่
เลขหนังสือนําสง/ลงวันที่
ระบุ เจาหนาที่ผูจัดสงขอมูล ชื่อ...................................ตําแหนง..........................และ แรงงานจังหวัดเซ็นชื่อกํากับ............................ตําแหนง........................

แบบฟอรมที่ 4
แบบสรุปรายงานการจัดเก็บขอมูล ภายใตการจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณ
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด ปงบประมาณ 2559
กิจกรรมเกี่ยวกับ
ขอมูล/สถิติที่จัดเก็บ

ความถี่ในการจัดเก็บ
(ใหขีดถูกในชองที่ตองการระบุ)
รายเดือน

ราย
ไตรมาส

รายรอบสํารวจ
1 ครั้ง/ป

2 ครั้ง/ป

รายป

สถานะการจัดเก็บ
(ใหขีดถูกในชองที่
ตองการระบุ)
มี
ไมมี

>2 ครั้ง/ป

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)....................................

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

แบบฟอรม 5 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอ
“รายงานสถานการณแรงงานจังหวัด……………………..” ปงบประมาณ 2559
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 6
สรุ ปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ปี งบประมาณ 2559
*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

แบบฟอร์ม 6
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
ความคิดเห็นทีม่ ีต่อรายงานสถานการณ์ 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 *

แบบฟอร์ม 6
จํานวน
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านความพึงพอใจมีความพึงพอใจน้ อย *
ร้อยละ
มีผ้ทู ี่เคยนําข้ อมูลจากรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ ท้งั สิ้น *
จํานวน (คน)
มีผ้ทู ี่เคยนําข้ 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
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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)

แบบฟอร์ม 6
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

แบบฟอร์ม 6
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

ห้ ามส่ งรหั สผ่ านใน Google ฟอร์ ม
ขับเคลื่อนโดย
Google ฟอร์ม

เนื้อหานี้มิได้ถูกสร้างขึ้นหรื อรับรองโดย Google

เปิ ดใช้งานการสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอ
แก้ไขแบบฟอร์มนี้

รายงานการละเมิด - ข้อกําหนดในการให้บริ การ - ข้อกําหนดเพิ่มเติม

การจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับคาจางของจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการคาจาง

แบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2559
สํานักงานแรงงานจังหวัด .............................................
ณ วันที่ ............ เดือน......................... พ.ศ. ..............
เรื่อง

รายการ

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

1. การสรรหาอนุกรรมการอัตราคาจาง 1.1 คาเบี้ยประชุม
ขั้นต่ําจังหวัดในคณะกรรมการคาจาง
- ประธานอนุกรรมการ (1,250 บาท)
ชุดที่ 20 (ชุดใหม)
- อนุกรรมการ เลขานุการ และผูชวย เลขานุการ
ครั้งที่ 1 วันที่ ...... เดือน........พ.ศ........ คณะอนุกรรการ ..............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
พิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด
- ประธานอนุกรรมการ (1,250 บาท)
- อนุกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ
(ครั้งที่ .........../..........
คณะอนุกรรมการ ............คน X 1,000 บาท
วันที่ ...... เดือน .........พ.ศ. ……...)
2.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ........ คน X ....... บาท
2.3 คาพาหนะ ......... คน
รวมเปนเงิน
3. การสํ ารวจค าใช จ ายที่ จํ าเป นของ - จางสํารวจคาใชจายที่จําเปนของแรงงานเพื่อพัฒนาฝมือ
แรงงานเพื่อพัฒนาฝมือ (แรงงานทั่วไป
(แรงงานทั่วไปแรกเขาทํางาน) ในภาคอุตสาหกรรม
แรกเขาทํางาน) ในภาคอุตสาหกรรม
จํานวน.............ชุด X ........ บาท
2.1 ขออนุมัตโิ ครงการ
เมื่อวันที่ .... เดือน ................ พ.ศ.............
2.2 ดําเนินการสํารวจระหวาง
วันที่ .... -.... . เดือน .................พ.ศ.............
2.3 บันทึกขอมูลแลวเสร็จเมื่อวันที่
..... เดือน .................... พ.ศ...........
รวมเปนเงิน
4. การสํารวจการจายคาจางตาม
- จางสํารวจ การจายคาจางตามมาตรฐานฝมือใน
มาตรฐานฝมือในตลาดแรงงานของ
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

บาท

(ลงชื่อ).........................................................ผูรายงาน
(ตําแหนง)...............................................................

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด …………………………….
ไตรมาสที่ ...... วันที่ ....... เดือน ................. พ.ศ. .................
ประเด็นเกี่ยวกับสถานการณทาง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และแรงงานของจังหวัด

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

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

*** ใสความเห็นที่ประชุม ฝายนายจาง
ฝายลูกจาง และฝายรัฐบาล ***

ประเด็นเกี่ยวกับอัตราคาจางขั้นต่ํา

เรื่องอื่นๆ

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

หมายเหตุ : ขอใหสรุปผลการประชุมตามแบบฟอรมนี้ และสงรายงานประชุมใหสํานักงานคณะกรรมการคาจางเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแตละไตรมาสภายในสองสัปดาห

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร
ดานแรงงานระดับจังหวัดฯ
กลุมพัฒนายุทธศาสตร

ที่

วัตถุประสงค/
สาระสําคัญของ
โครงการ

กิจกรรม

1. ทบทวน
คณะทํางานจัดทํา
แผนยุทธศาสตรดาน
แรงงานระดับจังหวัด
2. จัดประชุมหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อ
วิเคราะห SWOT
3. ประชุม
คณะทํางานระดับ
จังหวัดเพื่อทบทวน
แผนยุทธศาสตรดาน
แรงงานระดับจังหวัด
พ.ศ. 2559 - 2563
และจัดทําแผน
ยุทธศาสตรดาน
แรงงานระดับจังหวัด
พ.ศ. 2560 -2564
4. รับฟงความ
2. เพื่อใหทุกจังหวัด
คิดเห็นตอ (ราง)
มีการบูรณาการการ
แผนยุทธศาสตรดาน
ทํางานกับหนวยงาน
แรงงานระดับจังหวัด
ทั้งในและนอกสังกัด
จากผูมสี วนเกี่ยวของ
กระทรวงแรงงานในการ ทุกภาคสวน
จัดทํายุทธศาสตรดาน 5. เสนอผูวาราชการ
แรงงานระดับจังหวัด
จังหวัดเพื่อใหความ
เห็นชอบแผนฯ และ
สงกระทรวงแรงงาน
ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
(29 มกราคม 2559)

1 เพื่อใหจังหวัดมีแผน
ยุทธศาสตรดานแรงงาน
ระดับจังหวัดที่
สอดคลองกับแนวทาง
การพัฒนาประเทศ
ที่สําคัญ ไดแก กรอบ
ทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12
นโยบายที่สาํ คัญของ
รัฐบาล แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุม จังหวัด
และแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปของจังหวัด/กลุม
จังหวัด และปญหา /
ความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด
จังหวัด …………………………………………………………………………………….
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
ความสําเร็จ
งบประมาณ
เปาหมาย
(เมษายน – กันยายน 2559)
(บาท)
เชิงปริมาณ/
คุณภาพ
ผลงาน
ผลเงิน
งบรายจายอื่น แผนพัฒนา
เชิงปริมาณ
เบิกจาย (บาท)
ยุทธศาสตรดาน
ป 2559
- จํานวนแผน
…………………………
แรงงานระดับ
จํานวน
ยุทธศาสตรดาน
แรงงานระดับจังหวัด ..................... บาท จังหวัด
คิดเปนรอยละ (%)
…………………………
เชิงคุณภาพ
จํานวน 1 แผน
- รอยละความสําเร็จ
ของการจัดทําแผนฯ *เปน
ที่ผานความเห็นชอบ งบประมาณที่
จากผูวาราชการ กลุมพัฒนา
ยุทธศาสตร
จังหวัดภายใน
สนศ.โอนให)
เวลาที่กําหนด
(เกณฑ :
1. เสร็จตรงตาม
เวลาที่ไดกําหนดไว
ภายในวันที่ 29
มกราคม 2559
แสดงวามีความสําเร็จ
ในการดําเนินการ
รอยละ 100
2.กรณีจัดทําแผน
ไดแลวเสร็จแต
ลาชากวาเวลาที่
กําหนดไวมี
คารอยละลดลง
รอยละ 0.3 ตอวัน

ปญหาอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ที่

วัตถุประสงค/
สาระสําคัญของ
โครงการ

กิจกรรม
6. นําแผนงาน/
โครงการที่บรรจุใน
แผนฯ ไปเสนอ
ขอรับการจัดสรร
งบประมาณจาก
จังหวัด

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
เชิงปริมาณ/
คุณภาพ

งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
(เมษายน – กันยายน 2559)
ผลงาน

ผลเงิน

ปญหาอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

โครงการสนับสนุนการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงาน
ระดับจังหวัด
ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน

แบบฟอรมรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2559
โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด
ผลผลิต : ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรม : ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
(งบประมาณที่ไดรับ 36,000 บาท)
สํานักงานแรงงานจังหวัด
ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
รายละเอียด / รายการ
(ตัวอยางเชน)
1. การประชุมเพื่อจัดทํา
องคความรูการใหบริการ
ประชาชนในลักษณะ
คําถาม - คําตอบ เพื่อใช
เปนคูมือในการใหบริการ
ประชาชน/ตอบขอรองทุกข
รองเรียนดานแรงงาน
(ครั้งที่........../..........)
วันที่...เดือน.......พ.ศ. .....

คาใชจาย

จํานวนเงิน
ที่เบิกจายใน
เดือนปจจุบัน

1.1 คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม
...... คน x ...... บาท
1.2 คาอาหารกลางวัน
...... คน x ...... บาท
รวมเปนเงิน...................บาท
(ตัวอักษร..............................)

จํานวนเงิน
งบประมาณ
ที่เบิกจาย
คงเหลือ
ทั้งหมด

หมายเหตุ
(แนบสรุปผล
การประชุม
หรือรายงาน
การประชุมฯ)

2. การประชุม.................... 2.1 คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม
...... คน x ...... บาท
ครั้งที่ ........../.............)
2.2 คาอาหารกลางวัน
...... คน x ...... บาท
รวมเปนเงิน...................บาท
(ตัวอักษร.............................)
3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และ 3.1 คาวัสดุ อุปกรณสํานักงาน
3.2 คาใชจาย........................
คาใชจายตางๆ ในการ
ดําเนินงานการแกไขปญหา รวมเปนเงิน...................บาท
ความเดือดรอนของประชาชน (ตัวอักษร.............................)
ดานแรงงานระดับจังหวัด
4. อื่น (ระบุ)
รวม
ผูรายงาน
(
ตําแหนง
หมายเหตุ : รายงานผลการใชจายเงิน ทุกวันที่ 25 ของเดือน

)

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559)
ผลผลิต : ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรม : ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
(งบประมาณที่ไดรับ 36,000 บาท)
สํานักงานแรงงานจังหวัด
ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.

ที่

หนวยงาน

1 สํานักงานแรงงานจังหวัด
2 สํานักงานจัดหางานจังหวัด
3 สถาบัน/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
4 สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัด
5 สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
รวม

หนวยงาน

จํานวนเรื่อง
ที่ไดรับ/
เรื่อง
(รอยละ) เพื่อทราบ
.
(
%)
.
(
%)
.
(
%)
.
(
%)
.
(
%)
.
( 100.0%)

หมายเหตุ : รายงานผลการดําเนินงานฯ ทุกวันที่ 25 ของเดือน

การดําเนินการ
เรื่องเพื่อพิจารณา
รวม
ยุติ อยูระหวางฯ

หมายเหตุ

2

แบบรายงานผลการแกไขปญหาความเดือดรอนดานแรงงานของประชาชน
สํานักงานแรงงานจังหวัด
ประจําเดือน
ที่

ประเภทเรื่องรองเรียน

1

แรงงานตางดาว

2

จัดหางานในประเทศ

3

จัดหางานไปตางประเทศ

4

การพัฒนาฝมือแรงงาน

5

กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน

6

การใชแรงงานหญิง การใช
แรงงานเด็ก การกระทําอัน
ไมเปนธรรม(ถูกลดเงินเดือน
ถูกบีบใหออกจากงาน ถูกให
ออกจากงาน ถูกเลิกจาง
โดยไมเปนธรรม เปนตน)
คาจาง คาลวงเวลา คาทํางาน
ในวันหยุด คาลวงเวลาใน
วันหยุด คาชดเชย สิทธิ
ประโยชนที่เปนตัวเงิน
กองทุนสงเคราะหลูกจาง
การจัดสวัสดิการแรงงาน

7

8

ชองทางการรองเรียน (จํานวนเรือ่ ง)

จํานวน เว็บ ดวย เอกสาร ทาง ผานศูนย
(เรื่อง) ไซต ตนเอง หนังสือ โทรศัพท ดํารงธรรม

สรุปรายละเอียดเรื่องรองเรียน

ผลการดําเนินการ (จํานวนเรื่อง)

เรื่อง
ยุติ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

หมายเหตุ

3

ที่
9

ประเภทเรื่องรองเรียน

การยื่นขอเรียกรองและไกล
เกลี่ยขอพิพาทแรงงาน/การ
วินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท
แรงงานและการกระทําอันไม
เปนธรรม/การจดทะเบียน
องคกรแรงงานและที่ปรึกษา
ดานแรงงานสัมพันธ
10 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
11 สถานประกอบการ
-ยังไมขึ้นทะเบียนนายจาง/ลูกจาง
- หักเงินแตไมนําสงเงิน
สมทบ/สงไมครบ
- ยังไมไดรับบัตรรับรองสิทธิ
การรักษาพยาบาล (นายจาง
ไมไดสงบัตรฯ ใหลูกจาง/
ยังไมเลือกโรงพยาบาล
- แจงรายละเอียดลูกจางเขาออกงานไมถูกตอง
- หักเงินสมทบขาด/เกิน
- ถูกสวมสิทธิ (นําบัตรปะจําตัวประชาชนไปขึ้นทะเบียน)
-นายจางไมแจงชื่อลูกจางออกจากงาน
- แจ งรายละเอี ยดเป นเท็ จ
นายจางนําบุคคล
อื่ นซึ่ งไม ใช ลู กจ าง มาขึ้ น
ทะเบียนประกันสังคม

ชองทางการรองเรียน (จํานวนเรือ่ ง)

จํานวน เว็บ ดวย เอกสาร ทาง ผานศูนย
(เรื่อง) ไซต ตนเอง หนังสือ โทรศัพท ดํารงธรรม

สรุปรายละเอียดเรื่องรองเรียน

ผลการดําเนินการ (จํานวนเรื่อง)

เรื่อง
ยุติ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

หมายเหตุ

4

ที่

ประเภทเรื่องรองเรียน

12 สถานพยาบาล
- การตรวจรักษาของแพทย
- การใหบริการของเจาหนาที/่
โรงพยาบาล
- การจายยา
- คาใชจาย
- ปฏิเสธการรักษา
13 ประโยชนทดแทนจาก
กองทุนประกันสังคม
- กรณีเจ็บปวย/ประสบอันตราย
- กรณีทันตกรรม
- กรณีคลอดบุตร
- กรณีทุพพลภาพ
- กรณีเสียชีวิต
- กรณีสงเคราะหบุตร
- กรณีชราภาพ
- กรณีวางงาน
14 ประโยชนทดแทนจาก
กองทุนเงินทดแทน
- คารักษาพยาบาล
- คาชดเชยการหยุดงาน
กรณีไมสามารถทํางานได
- คาทดแทนกรณีสูญเสีย
อวัยวะ
- คาทําศพ
- คาทดแทนกรณีเสียชีวิต
- คาฟนฟูสมรรถภาพ

ชองทางการรองเรียน (จํานวนเรือ่ ง)

จํานวน เว็บ ดวย เอกสาร ทาง ผานศูนย
(เรื่อง) ไซต ตนเอง หนังสือ โทรศัพท ดํารงธรรม

สรุปรายละเอียดเรื่องรองเรียน

ผลการดําเนินการ (จํานวนเรื่อง)

เรื่อง
ยุติ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

หมายเหตุ

5

ที่

ประเภทเรื่องรองเรียน

15 การให บริ การของเจ าหน าที่
และระบบของสํ านั กงาน
ประกันสังคม
- เจาหนาที่พูดจาไมสุภาพ
- ใหขอมูลไมชัดเจน
- ไมเต็มใจใหบริการ
- เจาหนาที่นําขอมูลไปเปดเผย
- ระบบอั ตโนมั ติ ของ 1506
ขัดของ
- โทรศั พท หมายเลข 1506
โทรติดยาก/รอสายนาน
- เ ว็ บ ไ ซ ต สํ า นั ก ง า น
ประกันสังคมขัดของ
- โทรศัพท สปส. สวนกลาง /
จังหวัด โทรติดยาก รอสายนาน
16 การให บริ การอื่ นๆของ
สํานักงานประกันสังคม
- ไม สามารถใช สิ ทธิ ประกั น
สุขภาพถวนหนาได เนื่องจาก
ติดสิทธิประกันสังคม
- โ ค ร ง ก า ร ส วั ส ดิ ก า ร
ผูประกันตน
- การเปลี่ยนโรงพยาบาล
- การยกเลิกขึ้นทะเบียนกองทุน
ประกั นสั งคมและกองทุ นเงิ น
ทดแทน
17 สิ ทธิ ประโยชน แรงงานไทยไป

ชองทางการรองเรียน (จํานวนเรือ่ ง)

จํานวน เว็บ ดวย เอกสาร ทาง ผานศูนย
(เรื่อง) ไซต ตนเอง หนังสือ โทรศัพท ดํารงธรรม

สรุปรายละเอียดเรื่องรองเรียน

ผลการดําเนินการ (จํานวนเรื่อง)

เรื่อง
ยุติ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

หมายเหตุ

6

ที่

ประเภทเรื่องรองเรียน

ชองทางการรองเรียน (จํานวนเรือ่ ง)

จํานวน เว็บ ดวย เอกสาร ทาง ผานศูนย
(เรื่อง) ไซต ตนเอง หนังสือ โทรศัพท ดํารงธรรม

สรุปรายละเอียดเรื่องรองเรียน

ทํ างานต างประเทศ (ขอคื น
ภาษี จากการไปทํ างาน
ตางประเทศ)
18 รองเรียนขาราชการ/
เจาหนาที่
(ระบุหนวยงาน ที่ชอง
หมายเหตุ)
19 เสนอแนะขอคิดเห็น
(ระบุหนวยงาน ที่ชอง
หมายเหตุ)
20 เรื่องอื่น ๆ
(ระบุหนวยงาน ที่ชอง
หมายเหตุ)
รวม

หมายเหตุ : รายงานผลการดําเนินงานฯ ทุกวันที่ 25 ของเดือน

ผูรายงาน
(
ตําแหนง

ผลการดําเนินการ (จํานวนเรื่อง)

เรื่อง
ยุติ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

)

หมายเหตุ

ผังกระบวนงานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงาน
(การดําเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียน)
รองเรียนผานเว็บไซต

รองเรียนดวยตนเอง

รองเรียนทางเอกสาร
ื

รองเรียนทางโทรศัพท

รองเรียนผานศูนยดาํ รงธรรม
กระทรวงมหาดไทย

- เจาหนาที่สอบถามความตองการของประชาชน (กรณีทางโทรศัพท)
- เจาหนาที่พิจารณา วินิจฉัย สรุปขอเท็จจริงและความคิดเห็นเบื้องตน

เปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
กระทรวงแรงงาน
หรือไม

ใช่

- เจาหนาที่ลงทะเบียนรับเรื่อง พรอมใหรหัส เพื่อสะดวกตอการ
คนหาและจัดระบบการจัดเก็บเรือ่ ง
เจาหนาที่วินิจฉัยและสรุปความเห็นที่มีตอเรื่องรองเรียนโดยยอ
พรอมเหตุผล โดยจัดทําเปนหนังสือเสนอผูมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ

ไมใช
- ชี้แจงประชาชนใหทราบวา
ไมเกี่ยวของกับภารกิจ รง.
- แนะนําหนวยงานที่เกี่ยวของ

- ผูมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ ลงนามใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
ชวยเหลือและแจงผูรอง/ผูเกี่ยวขอทราบผลเบื้องตน

เรื่องรองทุกขฯ เกี่ยวของกับ 1 หนวยงาน
- หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปญหา
- สรุปรายงานผลตอจังหวัด/ผูรอง/ผูเกีย่ วของทราบ
ผลการแกไขปญหาจนกระทั่งเรือ่ งยุติ
- พรอมสําเนาเรื่องให สรจ. ทราบผลการแกไขปญหา
จนกระทั่งเรื่องยุติ

ผูรองรับทราบผล
การดําเนินการเบื้องตน
ภายใน 7 วันทําการ

เรื่องรองทุกขฯ เกี่ยวของมากกวา 1 หนวยงาน
- หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปญหา
- สรุปรายงานผลการแกไขปญหาสง สรจ. จนกระทั่งเรื่องยุติ
- สรจ. สรุปรายงานผลเสนอผูมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการทราบ
ผลการแกไขปญหา จนกระทั่งเรือ่ งยุติ
- แจงผูรอง/ผูเกีย่ วของทราบผลการแกไขปญหา จนกระทั่ง
เรื่องยุติ
หนวยงานตนเรื่องทราบผลการแกไขปญหา

- สรจ. รวบรวมผลการดําเนินการ
- จัดทําสถิติ วิเคราะหและประเมินสถานการณจากขอมูลการรองทุกข/รองเรียน เพื่อใชในการวางแผน
หมายเหตุ :

เป็ นขัน้ ตอนทีเ่ จ้าหน้าทีส่ าํ นักงานแรงงานจังหวัดรับผิดชอบ

โครงการปองกันปญหาการคามนุษย
ดานแรงงาน
กลุมพัฒนายุทธศาสตร

แบบรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ไตรมาสที่...................
หนวยงาน สํานักงานแรงงานจังหวัด ................................................................
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน/หนวยนับ

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา จํานวนเงินเบิกจาย

ผูใหขอมูล ..............................................................................
ตําแหนง..................................................................................
วันที่ใหขอมูล..........................................................................

หมายเหตุ: โปรดดําเนินการสงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส moltraffic3458@gmail.com ภายในทุกสิ้นเดือนของแตละไตรมาส

