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คานา
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทาขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัด
มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รูปแบบ กระบวนการและขัน้ ตอนการปฏิบัติงานที่สานักงานแรงงานจังหวัด
จะดาเนิ น การในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ งสามารถอานวยประโยชน์สาหรับ
ผู้ต รวจราชการกระทรวงใช้ป ระกอบการตรวจราชการ อัน จะส่ง ผลให้ก ารดาเนิน งานของสานัก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชน
ตามเป้าหมายที่กาหนด
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566
ประกอบด้วย 3 หมวด คือ
หมวดที่ 1 อานาจหน้าที่สานักงานแรงงานจังหวัด
หมวดที่ 2 ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณให้สานักงานแรงงานจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หมวดที่ 3 แนวทางการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัด
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สาเร็จได้ด้วย
การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง และความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสานั กงานแรงงานจังหวัด ในการสนับสนุนข้อมูลเพื่ อจัดทาคู่มื อฉบับนี้เป็นอย่างดี
จึง ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ และหวัง เป็น อย่า งยิ่ง ว่า คู่มือ ฉบับ นี้จ ะเป็น ประโยชน์ต ่อ ผู้ป ฏิบัต ิง าน
ของสานักงานแรงงานจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจและกากับติดตามผลการดาเนินงาน
ในแต่ละภารกิจต่อไป

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ตุลาคม 2565

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
หมวดที่ 1 อานาจหน้าที่สานักงานแรงงานจังหวัด
หมวดที่ 2 ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณให้สานักงานแรงงานจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หมวดที่ 3 แนวทางการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดและแบบฟอร์มรายงาน
1) โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ
- ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ไปสู่การปฏิบัติ
2) โครงการส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
- โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด
4) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
- โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
5) กิจกรรมหลัก ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
- การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด
- การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
- การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการบริการด้านแรงงาน
ในพื้นที่/ชุมชน
- การประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสานักงานแรงงานจังหวัด
6) กิจกรรมหลัก ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
- โครงการสารวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ
- การจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
- โครงการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
- การจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด
7) โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
- โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
8) โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
- โครงการจัดทาดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
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หมวดที่ 1
อานาจหน้าที่ของ
สานักงานแรงงานจังหวัด

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[1]

หมวดที่

1

อานาจหน้าที่ของสานักงานแรงงานจังหวัด

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 กาหนดให้สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือ
สานักงานแรงงานจังหวัด ซึ่งมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

“

1. ปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะตัว แทนของกระทรวงในภูมิภ าค รวมทั้ง ดาเนิน การ
ประสานและสนับสนุนงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

2. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน
รวมทั้งกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3. ดาเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่
งานด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4. ประสานการด าเนินงานกับอาสาสมั ครแรงงานและเครือ ข่ายด้านแรงงาน
เพื่อนาบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย

“

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[2]

หมวดที่ 2
ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ให้สานักงานแรงงานจังหวัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[3]

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[4]

76 แผน

2) โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

ชมรม 15 แห่ง
ศูนย์ 4 แห่ง

3,512 คน

819,500

962,000

1,781,500
1,781,500

1,781,500

3,384,100

3,384,100

3,384,100
3,384,100

194,937,900

งบประมาณลงจังหวัด
(บาท)

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ไปสู่การปฏิบัติ
กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ
กิจกรรมย่อย :
1) โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
กิจกรรมหลัก ดาเนินงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมย่อย :
1) โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด

รวมทั้งสิ้น

เป้าหมาย

5,165,600

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 2566
แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมภิ าค

สานักงานเลขานุการ
ศูนย์บัญชาการปูองกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ
ในส่วนกลาง

หมายเหตุ

ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณให้สานักงานแรงงานจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

2

หมวดที่

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[5]

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่
กิจกรรมหลัก จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมย่อย :
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมหลัก ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานเพื่อประสานการให้บริการด้านแรงงาน
แก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
กิจกรรมย่อย :
1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
กิจกรรมหลัก จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
กิจกรรมย่อย :
1) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน
กิจกรรมหลัก ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่
กิจกรรมรอง ประสานการให้บริการด้านแรงงาน
กิจกรรมย่อย :
1) การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน
2) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตสิ ิรสิ มบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด
3) การประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 2566
แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม

3,906,700
390,000

6,132 คน

253,925 ราย
76 ครั้ง

-

14,385,000
44,167,200
44,167,200
26,149,300
4,296,700

7,255 คน

ราย

52,236,000
14,385,000
14,385,000

380 คน
7,255 คน

286,000

73,929,000
52,236,000

380 คน

184,717,200
140,550,000

งบประมาณลงจังหวัด
(บาท)

126,165,000
73,929,000

เป้าหมาย

ศูนย์บริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมภิ าค

กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมภิ าค

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมภิ าค

กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมภิ าค

หน่วยงานรับผิดชอบ
ในส่วนกลาง

หมายเหตุ

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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กิจกรรมรอง จัดทาข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ
และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อย :
1) โครงการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของแผนปฏิบัตริ าชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ของส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบตั ิการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)
2) การจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด

กิจกรรมหลัก ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมรอง ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและการเตือนภัยด้านแรงงาน
กิจกรรมย่อย :
1) สารวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ
2) จัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด

3) การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการบริการ
ด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน
- คัดกรอง/ส่งต่อ (ร้อยละ 45)
- พนักงานขับรถยนต์
4) การประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสานักงานแรงงานจังหวัด

2) บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 2566
แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
กิจกรรมรอง บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
กิจกรรมย่อย :
1) การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

494,000
5,208,000

152 ครั้ง

5,702,000

765,900
11,550,000

18,017,900
12,315,900

6,074,100
8,064,000
2,398,500

14,138,100

96,000

5,220,000

งบประมาณลงจังหวัด
(บาท)
21,852,600

76 แผน

10,541 แห่ง
380 เล่ม

134,786 ราย
56 ราย
76 เล่ม/
จังหวัด

64 ครั้ง

117,260 ราย

เป้าหมาย

สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจ
แรงงานรายสาขา
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจ
แรงงานรายสาขา

กลุ่มงานวิเคราะห์
และประเมินผล

ศูนย์บริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมภิ าค

ศูนย์บริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ
ในส่วนกลาง

หมายเหตุ

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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2,958,800

1) โครงการจัดทาดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

67,395 คน

2,958,800
2,958,800

2,096,300

1) โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ

โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
กิจกรรมหลัก จัดทาดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

2,096,300
2,096,300

โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ

งบประมาณลงจังหวัด
(บาท)
5,055,100
5,055,100

76 แผน

เป้าหมาย

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 2566
แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจ
แรงงานรายสาขา

สานักงานนโยบายแรงงาน
นอกระบบ

หน่วยงานรับผิดชอบ
ในส่วนกลาง

หมายเหตุ

หมวดที่ 3
แนวทางการดาเนินงาน
ของสานักงานแรงงานจังหวัด

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ
แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ
1.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติฯ (NRM)
1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ (SOP)
1.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองเบื้องต้นสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่อการบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยการนาแบบตรวจคัดกรองเบื้องต้น (รบ.1) ไปใช้ดาเนินการ
2. เป้าหมายและตัวชี้วัดของงาน
2.1 เป้าหมาย
(1) มีการขับเคลื่อนนโยบายการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ ผ่าน
กลไกการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
(2) มีการดาเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นตามมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ (SOP) และการส่งต่อคดี
ตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติฯ (NRM)
(3) มีการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองเบื้องต้นสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่อการบังคับใช้
แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยการนาแบบตรวจคัดกรองเบื้องต้น (รบ.1) ไปใช้ดาเนินงาน
2.2 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของแรงงานจังหวัด
เชิงปริมาณ
(1) มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารปู อ งกั น การบั ง คั บ ใช้ แ รงงานหรื อ บริ ก าร และการค้ า มนุ ษ ย์ ด้ า นแรงงาน
จังหวัด.... จานวน 1 แผน
(2) หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานดาเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและ
แรงงานได้ รั บ การคุ้มครองจากการเป็ น ผู้ เสี ยหายจากการบั งคับใช้แรงงานและการค้า มนุษย์ ด้านแรงงาน ตาม
แผนปฏิบัติการฯ
(3) มีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่อการบั งคับใช้แรงงานหรือบริการและ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติฯ
(NRM)
เชิงคุณภาพ
(1) ร้ อยละความสาเร็จ ของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการปูองกันการบังคับใช้
แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ
(2) ความสาเร็จในการปฏิบัติ การตรวจคัดกรองเบื้องต้นสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่อการบังคับใช้
แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และแผนปฏิบัติการว่าด้วย
กลไกการส่งต่อระดับชาติฯ (NRM)
(3) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงานแรงงานจังหวัด
คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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เป้าหมาย เป้าหมายของสานักงานแรงงาน
ของกิจกรรม
จังหวัด/แบบฟอร์ม
เชิงปริมาณ :
เชิงปริมาณ :
แบบฟอร์ม 2 แบบรายงานผล
- หน่วยงานสังกัดกระทรวง (1) มีแผนปฏิบัติการปูองกัน 76 จังหวัด/ การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
แรงงานดาเนินการตรวจ
การบังคับใช้แรงงานหรือ
76 แผน
การปูองกันการบังคับใช้แรงงาน
บูรณาการสถานประกอบ บริการ และการค้ามนุษย์
หรือบริการ และการค้ามนุษย์
กิจการกลุ่มเสี่ยงและ
ด้านแรงงาน จังหวัด....
ด้านแรงงาน จังหวัด....
แรงงานได้รับการคุ้มครอง จานวน 1 แผน
ประจาปี พ.ศ. 2566
จากการเป็นผู้เสียหายจาก (2) มีการตรวจคัดกรอง
การบังคับใช้แรงงานและ
เบื้องต้นสถานประกอบการ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กลุ่มเสี่ยงต่อการบังคับใช้
5,000 แห่ง/ 50,000 คน แรงงานหรือบริการและ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) และ
แผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไก
การส่งต่อระดับชาติฯ
(NRM)
ตัวชี้วัดผลผลิต

เชิงคุณภาพ :
- ร้อยละความสาเร็จ
ของการนาแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการปูองกันการ
บังคับใช้แรงงานและ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ไปสู่การปฏิบัติ
(ร้อยละ 95)

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เชิงคุณภาพ :
(1) ความสาเร็จในการ
ร้อยละ 95
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การปูองกันการบังคับใช้
แรงงานหรือบริการ และ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
จังหวัด....
(2) ความสาเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (SOP) และ
แผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไก
การส่งต่อระดับชาติฯ
(NRM)
(3) ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณของสานักงาน
แรงงานจังหวัด

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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(1) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ประเมินตามระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อน
การปูองกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดังนี้
ระดับ
1

2

3

4

5

ตัวชี้วัด
สานักงานแรงงานจังหวัด จัดประชุมหารือร่วมกับสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และ
สานักงานจัดหางานจังหวัด เพื่อกาหนดสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่อการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และกาหนดจานวนเปูาหมายในการตรวจของสานักงานแรงงานจังหวัด
เพิ่มเติมจากเปูาหมายการตรวจบูรณาการฯ (สปก.ไม่ต่ากว่า 10 แห่ง/แรงงานไม่ต่ากว่า 100 คน)
ซึ่งเปูาหมายการตรวจดังกล่าวต้องไม่ซ้าซ้อนกับเปูาหมายการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงของ
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสานักงานจัดหางานจังหวัด
สานักงานแรงงานจังหวัด จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น หน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ฝุายปกครอง ตารวจ กอ.รมน. ฯ เพื่อร่วม
ยกร่างแผนปฏิบัติการปูองกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัด....
ประจาปี 2566 และนาร่างแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เสนอผู้ว่าราชการอนุมัติ/เห็นชอบ/ทราบ แผนฯ
ดังกล่าว
สานักงานแรงงานจังหวัด จัดประชุมหารือ/อบรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน NGO เพื่อสร้าง/พัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานปูองกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การสร้างกลไกการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน การหาข่าว และการแจ้ง
เบาะแสการกระทาความผิด
สานักงานแรงงานจังหวัด จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการฯ การส่งต่อคดีให้ทีม
สหวิชาชีพ การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) และการนาแบบตรวจคัดกรองเบื้องต้น (รบ.1) ไปบังคับใช้
สานักงานแรงงานจังหวัด ดาเนินการได้ตามระดับที่ 1 - 4 และมีการปฏิบัติงานตามแผนฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 ของเป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 2 หรือ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 ของงบประมาณที่ได้รับ

(2) ตัวชี้วัดรอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2566) ประเมินตามระดับความสาเร็จในการ
ขับเคลื่อนการปูองกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4
5

ตัวชี้วัด
สานักงานแรงงานจังหวัด ดาเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือมีผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สานักงานแรงงานจังหวัด ดาเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 หรือมีผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
สานักงานแรงงานจังหวัด ดาเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 หรือมีผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
สานักงานแรงงานจังหวัด ดาเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 หรือมีผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
สานักงานแรงงานจังหวัด ดาเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 หรือมีผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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3. รูปแบบของการทางาน
3.1 การกาหนดสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
โดยพิจารณาตามแนวทางการการกาหนดสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่อการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน และกาหนดจานวนเป้าหมายในการตรวจของสานักงานแรงงานจังหวัดเพิ่มเติมจากเป้าหมายการ
ตรวจบูรณาการฯ (สปก.ไม่ต่ากว่า 10 แห่ง/แรงงานไม่ต่ากว่า 100 คน) ซึ่งเป้าหมายการตรวจดังกล่าวต้องไม่ซ้าซ้อน
กับเป้าหมายการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงของสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสานักงาน
จัดหางานจังหวัด
3.2 ส านั กงานแรงงานจั งหวัดจัดประชุมหารือ/อบรมหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน NGO เพื่อสร้ าง/พัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานปูองกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการ
ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การสร้างกลไกการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน การหาข่าว และการแจ้งเบาะแสการกระทา
ความผิด โดยอาจจัดทาเป็น line กลุ่มเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทาความผิด
3.3 การเข้าร่วมทีมสหวิชาชีพในการตรวจสอบ จับกุม และคัดแยกผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือ
บริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (เจ้าหน้าที่สานักงานแรงงานจังหวัดทุกคนที่ได้รับมอบหมายจากแรงงาน
จังหวัดสามารถเข้าร่วมทีมสหวิชาชีพเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานได้ ยกเว้นจ้างเหมาบริการ)
4. ขั้นตอนการทางาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนฯ และเตรียมการดาเนินงาน
4.1 สานักงานแรงงานจังหวัด จัดประชุมหารือร่วมกับสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
และสานักงานจัดหางานจังหวัด เพื่อกาหนดสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และกาหนดจานวนเป้าหมายในการตรวจของสานักงานแรงงานจังหวัด โดยให้พิจารณา
คัดเลือกสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงฯ ตามแนวทางการการกาหนดสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่อการบังคับใช้
แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพิ่มเติมจากเป้าหมายการตรวจบูรณาการฯ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ
4.2 สานักงานแรงงานจั งหวัด จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น หน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ฝ่ายปกครอง ตารวจ กอ.รมน. ฯ เพื่อร่วมยกร่างแผนปฏิบัติ
การป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัด.... ประจาปี 2566 และนาร่าง
แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เสนอผู้ว่าราชการอนุมัติ/เห็นชอบ/ทราบ แผนฯ ดังกล่าว
4.3 ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด จั ด ประชุ ม หารื อ /อบรมหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน NGO เพื่อสร้าง/พัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานปูองกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการ
ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การสร้างกลไกการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน การหาข่าว และการแจ้งเบาะแสการกระทา
ความผิด โดยอาจจัดทาเป็น line กลุ่มเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
4.4 สานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมทาความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ แนวทางการตรวจสถานประกอบการกลุ่ ม เสี่ ย งตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ การส่ งต่ อ คดี ใ ห้ ทีม สหวิ ช าชี พ
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และการนา
แบบตรวจคัดกรองเบื้องต้น (รบ.1) ไปบังคับใช้

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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ขั้นตอนการดาเนินงานตามแผนฯ
4.5 สานักงานแรงงานจัง หวัด เข้าร่ว มทีมสหวิช าชีพในการตรวจสอบ จับกุม และคัด แยกผู้เสีย หาย
จากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
4.6 สานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมหารือฯ/ประสานภายในฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิ จารณาแนวทาง
การตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงฯ ตามแผนปฏิบัติการฯ อย่างต่อเนื่อง
4.7 สานักงานแรงงานจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
และดาเนินการคัดกรองผู้ที่อาจตกเป็นผู้เสียหายโดยใช้แบบคัดกรองเบื้องต้น (รบ.1) หากพบกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็น
ผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ให้ประสานทีมสหวิชาชีพและเข้าร่วม
คัดแยกผู้เสียหายตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งต่อระดับชาติ (NRM)
4.8 สานักงานแรงงานจังหวัดดาเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข่าวสารกับภาคี เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อหาข่าวการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งนี้ เมื่อได้รับเรื่องแล้วให้พิจารณาดาเนินการ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ อบังคับใช้กฎหมาย หรือการรวบรวมข้อมูลแล้วส่งต่อให้ ศปคร. เพื่อพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
ขั้นตอนการรายงาน และประเมินผล
4.9 สานักงานแรงงานจังหวัดรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัด.... ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
4.10 สานักงานแรงงานจังหวัดร่วมกับ สล.ศปคร. ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (SOP) เพื่อทบทวน ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป
4.11 สานักงานแรงงานจังหวัดติดตามผลการดาเนินคดีการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
2565
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย.
ขั้นตอนการจัดทาแผนฯ และเตรียมการดาเนินงาน
1) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้
แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน จังหวัด.... ประจาปี
พ.ศ. 2566
2) เสนอแผนปฏิบัติการฯ ให้ ผวจ. อนุมัติ/
เห็นชอบ/ทราบ และส่งแผนฯ ให้ ศปคร.รง.

2566
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3) จัดประชุมหารือ/อบรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน NGO
เพื่อสร้าง/พัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงาน
4) จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสถาน –
ประกอบการกลุ่มเสี่ยงตามแผน
ปฏิบัติการฯ
คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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กิจกรรม

2565
ต.ค.

พ.ย.

2566
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ขั้นตอนการดาเนินงานตามแผนฯ
5) เข้าร่วมทีมสหวิชาชีพในการตรวจสอบ
จับกุม และคัดแยกผู้เสียหายจากการบังคับ
ใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน
6) จัดประชุมหารือฯ/ประสานภายในฯ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทาง
การตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงฯ
ตามแผนปฏิบัติการฯ อย่างต่อเนื่อง
7) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และ
ดาเนินการคัดกรองผู้ที่อาจตกเป็นผู้เสียหาย
โดยใช้แบบตรวจคัดกรองเบื้องต้น (รบ.1)
8) ดาเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข่าวสาร
กับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs) ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ขั้นตอนการรายงาน และประเมินผล
9) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
บูรณาการตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยงต่อการ
ถูกบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการ
ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัด....
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
10) ติดตามผลการดาเนินคดีการบังคับใช้
แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง
6. การติดตามผลการดาเนินงานและรายงานผลตามตัวชี้วัด
6.1 จัด ส่ง แผนปฏิบัติก ารปูอ งกัน การบัง คับ ใช้แ รงงานหรือ บริก าร และการค้า มนุษ ย์ด้า นแรงงาน
จังหวัด.... ประจาปี 2566 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565
6.2 จัดส่งแบบฟอร์ม 2 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัด.... ประจาปี พ.ศ. 2566 ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน (เริ่มต้นการ
รายงานผลวันที่ 5 ธันวาคม 2565)
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6.3 จัดส่งแบบฟอร์ม 3 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม “มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ภายในวันที่ 5
ของทุกเดือน กรณีที่ไม่มีการนาไปใช้ให้รายงานเฉพาะผ่านระบบออนไลน์
6.4 จัดส่งแบบฟอร์ม 4 การดาเนินการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน กรณีที่มีการเข้าร่วมการคัด
แยกผู้เสียหายร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ภายในวั นที่ 5 ของทุกเดือน กรณีที่ไม่มีการคัดแยกให้รายงานเฉพาะผ่านระบบ
ออนไลน์
6.5 จัดส่งแบบฟอร์ม 5 แบบแจ้งเบาะแสการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ให้ ศปคร. หากไม่มีการแจ้งเบาะแสให้รายงานเฉพาะผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 5 ของเดือน
6.6 จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบไฟล์ pdf
ผ่าน e-mail : ccpl.mol@gmail.com ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2566
7. พื้นที่ดาเนินการ :
สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
8. หน่วยงานรับผิดชอบ :
สานักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการปูองกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน
โทรศัพท์ : 0 2232 1075, 1099
โทรสาร : 0 2248 1378
Email : ccpl.mol@gmail.com
9. เอกสารแนบ
9.1 แบบฟอร์ม 1 กรอบการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัด.... ประจาปี 2566
9.2 แบบฟอร์ม 2 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการบังคับใช้แรงงานหรือ
บริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัด.... ประจาปี พ.ศ. 2566
9.3 แบบฟอร์ม 3 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม “มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
9.4 แบบฟอร์ม 4 การดาเนินการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน กรณีที่มีการเข้าร่วมการคัดแยก
ผู้เสียหายร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
9.5 แบบฟอร์ม 5 แบบแจ้งเบาะแสการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
9.6 แนวทางการการกาหนดสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่อการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน

QR Code
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
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โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด
แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์ :
1.1 เพื่อรณรงค์สร้างจิตสานึกแก่แรงงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คนลงมา และในกลุ่ม
แรงงานนอกระบบตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติด พร้อมร่วมมือปูองกันและแก้ไขปัญหา
1.2 เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน และปูองกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานซึ่งอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง
ต่ากว่า 10 คนลงมา และในกลุ่มแรงงานนอกระบบ
2. เป้าหมายงาน :
สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คน แสดงความจานงเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด จานวน 1,756 แห่ง
และแรงงานในสถานประกอบการได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จานวน 3,512 คน และแรงงานนอกระบบ ได้ความรู้
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จานวน 36,275 คน
แผนงาน : ยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
โครงการส่งเสริมการปูองกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
กิจกรรม : ดาเนินงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เชิงปริมาณ :
(1) จานวนแรงงานกลุ่มเปูาหมาย
ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง
ต่ากว่า 10 คนลงมาได้รับการ
ส่งเสริมปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดไม่ต่ากว่า 3,512 คน
(2) จานวนแรงงานนอกระบบ
ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้การ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 36,275 คน

(1) จานวนแรงงานในสถานประกอบการในพื้นที่มีความรู้
ความเข้าใจในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน 3,512 คน
(2) สถานประกอบการ
ที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คน
แสดงความจานงเข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
จานวน 1,756 แห่ง
(3) จานวนแรงงาน
นอกระบบมีความรู้ความ
เข้าใจในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน 36,275 คน

เชิงคุณภาพ :
1) ร้อยละของแรงงาน
กลุ่มเปูาหมายมีความรู้
ด้านการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
(ร้อยละ 98)

เป้าหมาย
ของกิจกรรม
3,512 คน

เป้าหมายของสานักงาน
แรงงานจังหวัด/แบบฟอร์ม

รายงานผลการจัดกิจกรรม
พร้อมรูปถ่ายกิจกรรม
ทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล
จานวน 1 ชุด

76 จังหวัด
1,756 แห่ง

36,275 คน
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ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เป้าหมาย
ของกิจกรรม

เป้าหมายของสานักงาน
แรงงานจังหวัด/แบบฟอร์ม

2) ร้อยละของแรงงานนอกระบบ
ตอบแบบสารวจและแสดง
เจตจานงเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อปูองกันปัญหายาเสพติด
(ร้อยละ 98)
3. รูปแบบการทางาน : กาหนดเกณฑ์เปูาหมายดังนี้
เป้าหมายของจังหวัด = สถานประกอบการ (ที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คน) (878 อาเภอ) ตามจานวนอาเภอ
ของแต่ละจังหวัด อาเภอละ 2 แห่ง ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 3,512 คน เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีบริบทสถานประกอบการ
แตกต่างกัน จังหวัดสามารถบริหารจัดการเปูาหมายในภาพรวมได้ โดยสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คน
ต้องแสดงความจานงเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จานวน 1,756 แห่ง ตามแบบ
รง.01 – 66 สาหรับแรงงานนอกระบบ ตอบแบบสารวจตาบลละ 1 คน รวม 7,255 คน และ อสร. 1 คน
สร้างการรับรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบตาบลละ 5 คน รวม 36,275 คน
4. แนวทาง/ขั้นตอนการดาเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและให้ความรู้สถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่
โดยการให้ความรู้ ปรึกษา แนะนา เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
ที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คน
(กลุ่มเปูาหมาย : แรงงานใน สปก. ต่ากว่า 10 คน อาเภอละ 4 คน x จานวนอาเภอของแต่ละจังหวัด)
1) สานักงานแรงงานจังหวัดอบรมหรือจัดชี้แจงในการประชุมประจาเดือน เวทีสัญจร ฯลฯ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่อาสาสมัครแรงงานเกี่ยวกับ โครงการโรงงานสีขาว และมาตรฐานการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) โครงการ TO BE NUMBER ONE การดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบการ อาทิเช่น เรื่อง การปูองกันแรงงานจากปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
ระบบการบาบัดรักษา และการช่วยเหลือแรงงานที่เป็นผู้เสพ/ติดยาเสพติด ฯลฯ
ผลผลิต : อาสาสมัครแรงงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดาเนินการเพื่อการปูองกัน แก้ไข
และเฝูาระวังปัญหายาเสพติด
ผลลัพธ์ : อาสาสมัครแรงงานสามารถเข้าไปให้ความรู้ ปรึกษา แนะนาแก่นายจ้าง/ลูกจ้าง ในสถานประกอบการฯ ได้
2) อาสาสมัครแรงงานเข้าไปให้ความรู้ ปรึกษา แนะนาเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นายจ้าง/
ลูกจ้างในสถานประกอบการ และดาเนินการส่งเสริม เชิญชวนให้มีการแสดงเจตนารมณ์ในการดาเนินกิจกรรม
เพื่อการปูองกัน และแก้ไข และเฝูาระวังปัญหายาเสพติด (กรอกแบบแสดงความจานงเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด)
ผลผลิต : อาสาสมัครแรงงานเข้าไปสร้างการรับรู้ คาปรึกษา แนะนาเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผลลัพธ์ : เจ้าของสถานประกอบการ/ลูกจ้างเกิดการรับรู้ และแสดงความจานงเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
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3) สานักงานแรงงานจังหวัดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้แสดงความจานงเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
3.1) หากผู้ประกอบการสนใจดาเนินกิจกรรมเพื่อการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการให้อาสาสมัครแรงงานรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการที่สนใจให้สานักงานแรงงานจังหวัดเพื่อให้
คาแนะนา ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การปูองกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน
การสังเกตพฤติกรรม การส่งต่อพนักงานที่เป็นผู้เสพยาเสพติดไปสถานพยาบาล เป็นต้น
3.2) หากสถานประกอบการแสดงเจตจานงเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวให้เจ้าหน้าที่สานักงานแรงงาน
ส่งต่อข้อมูลให้สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเข้าไปให้คาปรึกษา แนะนาการดาเนินกิจกรรม
ตามหลักเกณฑ์โครงการ
3.3) หากสถานประกอบการสนใจเข้ า ร่ ว มโครงการรณรงค์ ปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
(TO BE NUMBER ONE) ให้เจ้าหน้าที่สานักงานแรงงานจังหวัดเข้าไปให้ความรู้แนะนา ในการจัดตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE
4) จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนส่งให้สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค และรายงานบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศยาเสพติด จังหวัด (NISPA) ของสานักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภายในวันที่ 5 ของเดือน เป็นประจาทุกเดือน
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ
โดยการให้ความรู้ ปรึกษา แนะนา และการสารวจข้อมูล เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ
กลุ่มเป้าหมาย : แรงงานนอกระบบ ดังนี้
(1) กลุ่มเกษตร/ประมง
(2) กลุ่มรับจ้างชั่วคราว
(3) กลุ่มรับงานไปทาที่บ้าน
(4) กลุ่มประกอบอาชีพอิสระ
(5) กลุ่มวินมอเตอร์ไซด์
(6) กลุ่มคนขับรถส่งสิ่งของ-อาหาร
(7) กลุ่มค้าขาย
(8) กลุ่มหาบแร่แผงลอย
(9) อื่น ๆ
1) ส านั กงานแรงงานจังหวัดแจกสื่อรณรงค์ปูองกันยาเสพติด ให้ ความรู้เรื่องยาเสพติด ปรึกษา
แนะนา หรือให้การช่วยเหลือแรงงานที่เป็นผู้เสพ/ติดยาเสพติดฯลฯ ให้กับกลุ่มเกษตร/ประมง และ/หรือกลุ่มรับจ้าง
ชั่วคราว และ/หรือกลุ่มรับงานไปทาที่บ้าน และ/หรือ กลุ่มประกอบอาชีพอิสระ และ/หรือ กลุ่มวินมอเตอร์ไซด์
และ/หรือ กลุ่ ม คนขั บ รถส่ ง สิ่ ง ของ-อาหาร และ/หรื อ กลุ่ ม ค้ า ขาย และ/หรื อ กลุ่ ม หาบแร่ แ ผงลอย และ/
หรื อ อื่ น ๆ (สาหรับแรงงานนอกระบบ ตอบแบบสารวจตาบลละ 1 คน รวม 7,255 คน และ อสร. 1 คน สร้าง
การรับรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบตาบลละ 5 คน รวม 36,275 คน
2) สานักงานแรงงานจังหวัดจัดทารายงานสรุปผลการให้ความรู้ ส่งให้สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงาน
สนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
ผลผลิต : สานักงานแรงงานจังหวัดสร้างการรับรู้ คาปรึกษา แนะนาเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผลลัพธ์ : กลุ่มแรงงานนอกระบบเกิดการรับรู้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
ต.ค.
65

กิจกรรม

พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
65 65 66

ก.พ.
66

มี.ค.
66

เม.ย. พ.ค.
66 66

มิ.ย.
66

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
66 66 66

โครงการส่งเสริม
การปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดฯ
(อาสาสมัคร
แรงงานต้านภัย
ยาเสพติด)
6. การติดตามผลการดาเนินงานและรายงานผลตามตัวชี้วัด
แบบรายงาน

รายละเอียดการรายงาน

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการดาเนินงาน
ผ่านระบบ NISPA
ของสานักงาน ป.ป.ส.

ภายในวันที่ 5 ของเดือน เป็นประจา
สานักงานแรงงานจังหวัด
ทุกเดือน รายงานผลการดาเนินงาน
ตามภารกิจที่ 1 – 2 พร้อมรูปถ่ายกิจกรรม
ทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม
2566 หรือภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
หมายเหตุ : ส่งรายงานให้กับกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
E-mail : volunteer1478@gmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9177
7. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
8. หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
9. เอกสารที่เกี่ยวข้อง คือ แบบ รง.01 - 66 และ แบบฟอร์มการรายงาน
- แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
ที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด)

QR CODE ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการ
แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และสร้างความตระหนักรู้เรื่องยาเสพติด ในกลุ่มคนทางานในสถาน
ประกอบการไม่ให้ยุ่ งเกี่ยวกับ ยาเสพติด สามารถดารงความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติดและปูองกันปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติด
2. วัตถุประสงค์เฉพาะ
2.1 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีการตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
2.2 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีการตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
2.3 เพื่อพัฒนาหรือสร้างความตระหนักรู้ให้กับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
2.4 เพื่อขยายเครือข่ายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนใกล้เคียง
3. เป้าหมายของงาน
มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
ครอบคลุมทั่วประเทศ และขยายเครือข่ายไปยังสถานประกอบการอื่นๆ และชุมชนใกล้เคียง
เกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตามผลการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการปูองกันปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมหลัก ดาเนินงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งาน/โครงการ/กิจกรรมย่อย โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ เงื่อนไขบังคับ
งบรายจ่ายอื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงงบไปใช้ในงานอื่นได้
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เชิงปริมาณ :
(1) จานวนแรงงาน
กลุ่มเปูาหมาย
ในสถานประกอบการ
ที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คน
ลงมาได้รับการส่งเสริม
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดไม่ต่ากว่า
3,512 คน
(2) จานวนแรงงาน
นอกระบบที่ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้การปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 7,255 คน

เชิงปริมาณ :
- จานวนชมรม/
ศูนย์เพื่ อนใจ To Be
Number One
ที่จัดตั้งใหม่
15 ชมรม/4 ศู นย์

เป้าหมาย
ของกิจกรรม
1. รณรงค์ ส่งเสริม การจัดตั้งชมรม
TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE ใหม่
ในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยจั งหวัดละ 1 แห่ง
2. รณรงค์ ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชมรม TO BE NUMBER ONE
และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
ตามจานวนสะสมที่มีอยู่เดิมจนถึง
สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. สร้างความตระหนักรู้ รวมทั้ง

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป้าหมายของสานักงาน
แรงงานจังหวัด/แบบฟอร์ม
รายงานผลการดาเนินงาน
ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
https://sites.google.com/
view/tobemol
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ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เชิงคุณภาพ :
- ร้อยละของแรงงาน
กลุ่มเปูาหมายมีความรู้
ด้านการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
(ร้อยละ 98)

เชิงคุ ณภาพ :
- จานวนชมรม TO BE
NUMBER ONE และ
ศูนย์เพื่ อนใจ TO BE
NUMBER ONE
ที่มีอยู่ เดิม จนถึ ง
ปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

เป้าหมาย
ของกิจกรรม

เป้าหมายของสานักงาน
แรงงานจังหวัด/แบบฟอร์ม

กิจกรรมอื่นใดที่เกีย่ วข้องในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชมรม TO BE NUMBER ONE และ
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการ

4. รูปแบบของการดาเนินงาน
สานักงานแรงงานทุกจังหวัดมีการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และ
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น ตลอดจนพัฒนาหรือสร้างความตระหนักรู้
ให้กับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ รวมทั้งพัฒ นาและส่งเสริมศักยภาพเพื่อให้
ชมรม TO BE NUMBER ONE สามารถเข้าประกวดระดับภาค และระดับประเทศ
5. ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 ดาเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
โดยการรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการ มีการออกเยี่ย มและกาหนดนัดหมายเข้าพบสถานประกอบการ ชักชวน สร้างการรับ รู้
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับลูกจ้างและผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ ด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนและโน้ม
น้าวให้จัดตั้งชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ
5 .2 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร ฯ ร า ย ไ ต ร ม า ส ผ่ า น ร ะ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
(https://sites.google.com/view/tobemol) ภายในวันที่ 5 ของเดือนมกราคม 2566 เดือนเมษายน 2566
เดือนกรกฎาคม 2566 และวันที่ 20 กันยายน 2566
6. ตารางแผนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66

1. การรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE
และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE ในสถานประกอบการ
2. สร้างความตระหนักรู้ในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชมรม
TO BE NUMBER ONE และศูนย์
เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการ

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66

3. นิเทศและติดตามผลการดาเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE
ในระดับพื้นที่ตามภารกิจของ
กระทรวงแรงงาน รวมทั้งการบริหาร
จัดการโครงการฯ
4. ส่งเสริมกิจกรรมการประกวด
TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ ระดับภาค/ประเทศ
5. รายงานผลการดาเนินงาน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

5
ม.ค.

5
เม.ย.

5
ก.ค.

20
ก.ย.

6. การติดตามผลการดาเนินงานและรายงานผลตามตัวชี้วัด
รายงานผลการปฏิบัติงานตามตามตัวชี้วัดของโครงการฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(https://sites.google.com/view/tobemol) และขอให้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากโครงการฯ
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
8. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
9. หน่วยงานรับผิดชอบ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการได้รับการพัฒนาหรือสร้างความตระหนักรู้ เรื่องโทษภัยของยาเสพติด
มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ตลอดจนสามารถสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถาน
ประกอบการทาให้เกิดพลั งในการร่ วมกันปูองกันปั ญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้หมดจากสังคมไทย
หมายเหตุ : ทั้ ง นี้ ใ นการติ ด ต่ อ ทั้ ง แผนงานและผลงาน กรุ ณ าส่ ง ข้ อ มู ล แผนงานและผลการด าเนิ น งาน
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ)
policy16.mol@gmail.com หรือทางโทรสาร : 0 2248 2026
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อลดปั ญหาการว่างงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการจ้างผู้ ส าเร็จการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี ที่ว่างงาน ทาหน้าที่ บัณฑิตแรงงาน
1.2 เพื่อประสานขับ เคลื่ อนภารกิจของกระทรวงแรงงานลงสู่ ประชาชนในพื้นที่ ให้ บรรลุ เ ปูาหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงแรงงาน นาไปสู่
วิสัยทัศน์ “แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
1.3 เพื่อสนั บสนุ น และขับ เคลื่ อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน และยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2563 - 2565 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามศักยภาพพื้นที่ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2. เป้าหมายของงาน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตามผล
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ประชาชนวัยแรงงาน มีศักยภาพสูง มีงานทาสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประชาชนวัยแรงงานได้รับบริการและบริหารจัดการด้านแรงงาน
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาระบบบริการจัดการภาคีเครือข่ายให้มีการทางานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
เชิงปริมาณ : จานวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
จากบัณฑิตแรงงานจานวน 45,600 คน (บัณฑิตแรงงาน 1 คน : ประชาชน 120 คน)
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 41 ของจานวนกลุ่มเปูาหมายที่คัดกรองส่งต่อ ได้รับการบรรจุงาน หรือ ได้รับการพัฒนา
ทักษะฝีมือ หรือ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน
กลยุทธ์หน่วยงาน : เสริมสร้างศักยภาพ ภาคีเครือข่ายให้มีการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมหลัก : จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
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ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เป้าหมาย
ของกิจกรรม

เป้าหมายของสานักงาน
แรงงานจังหวัด/แบบฟอร์ม

เชิงปริมาณ :
(1) จานวนบัณฑิตแรงงาน 380 คน
(2) จานวนประชาชนวัยแรงงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
จากบัณฑิตแรงงาน 45,600 คน
(1 : 120 คน)

จ้างบัณฑิตแรงงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ
ด้านแรงงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

จ้างงานบัณฑิตแรงงาน
จานวน 380 คน
- จังหวัดปัตตานี 135 คน
- จังหวัดยะลา 76 คน
- จังหวัดนราธิวาส 111 คน
- จังหวัดสงขลา 58 คน

เชิงปริมาณ :
1.จานวนบัณฑิตแรงงาน
- จังหวัดปัตตานี 135 คน
- จังหวัดยะลา 76 คน
- จังหวัดนราธิวาส 111 คน
- จังหวัดสงขลา 58 คน
2.จานวนประชาชนวัยแรงงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ได้รับบริการ
ด้านแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน 1 : 120 คน
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 45 ของจานวน
กลุ่มเปูาหมายที่คัดกรองส่งต่อ
ได้รบั การบรรจุงาน หรือ
ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ
หรือ ได้รับสิทธิประโยชน์
ตามกฎหมายแรงงาน

เชิงคุณภาพ :
(1) ร้อยละของบัณฑิตแรงงาน
ที่ผ่านการประเมินผล (ร้อยละ 85)
(2) ร้อยละ 45 ของจานวน
กลุ่มเปูาหมายที่คัดกรองส่งต่อได้รับ
การบรรจุงาน หรือ ได้รับการพัฒนา
ทักษะฝีมือ หรือ ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน

3. รูปแบบของการทางาน
จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. ขั้นตอนการทางาน
4.1 ส านั ก งานแรงงานจั ง หวัด ในพื้น ที่ จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ 4 จั ง หวั ด คือ จั งหวั ด ปัต ตานี ยะลา
นราธิวาส และสงขลา (อาเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ดาเนินการ ดังนี้
4.1.1 รั บ สมั ค ร และพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก ผู้ ส าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี ที่ ว่ างงานในพื้ นที่
เป็นบัณฑิตแรงงาน ตามเปูาหมายที่ได้รับจัดสรร ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ กรณีจ้างงานบัณฑิต
แรงงานรายเดิมที่เคยปฏิบัติงานอยู่ก่อนแล้ว ให้แนบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตแรงงานรายดังกล่าว
ประกอบการจ้าง
4.1.2 จัดทาสัญญาจ้างบัณฑิตแรงงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราวของโครงการฯ ตามจานวนเปูาหมายที่ได้รับ
จัดสรรในแต่ละจังหวัด ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 อัตราค่าจ้างเดือนละ
15,000 บาท

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[ 24 ]

กรณีมีการเปลี่ ยนแปลงสั ญญาจ้างนอกเหนือจากกรอบอัตรากาลั งของบัณฑิตแรงงานที่กาหนดไว้
ในแต่ละจังหวัด เช่น บัณฑิตแรงงานตาย ลาออก ประพฤติผิดวินัยร้ายแรง ไม่ผ่านการประเมิน ฯลฯ ขอให้รายงาน
กระทรวงแรงงานทราบภายใน 15 วันทาการ
4.1.3 จัดทาทะเบียนบัณฑิตแรงงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4.1.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงานที่ได้รับการจ้างงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามหลักเกณฑ์และแบบประเมินผลซึ่งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงแรงงานแล้ว (หนังสือกระทรวงแรงงาน
ที่ รง 0203.3/ว 1678 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารงานบุคคลและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในพื้นที่
- การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ดาเนินการประเมิน (ต.ค. 65 – ก.ย. 66)
- แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตแรงงานให้กระทรวงแรงงานทราบภายใน
วันที่ 25 กันยายน 2566
4.2 ให้สานักงานแรงงานจังหวัด ดาเนินการบริหารจัดการโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570 ) นโยบายของรัฐ บาล นโยบายกระทรวงแรงงานปี 2566
ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2563 – 2565 ยุทธศาสตร์
เพื่อสนับสนุนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ของกระทรวงแรงงาน แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ, 2566 – 2570) ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เปูาหมาย
การให้ บ ริ การกระทรวงแรงงานและเปู า หมายการให้ บ ริ การหน่ว ยงานโดยถื อ ปฏิ บั ติ ตามแผนการปฏิ บัติ ง าน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณ
และผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว
4.3 กิจกรรมภายใต้ โ ครงการเพิ่มประสิทธิภ าพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4.3.1 กิจกรรมการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน (บัณฑิตแรงงาน 1 คน
ให้บริการประชาชนวัยแรงงาน จานวน 120 คน ประกอบด้วย 1) ด้านจัดหางาน 2) ด้านฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
3) ด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ 4) ด้านสิทธิประโยชน์การประกันสังคม)
4.3.2 กิจ กรรมหนึ่งกลุ่มอาชีพ หนึ่งอาเภอ ดาเนินกิจกรรม ดังนี้ (1) สานักงานแรงงานจังหวัด
ปัตตานี จานวน 3 อาเภอ/กลุ่ม (2) สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา จานวน 2 อาเภอ/กลุ่ม (3) สานักงานแรงงาน
จังหวัดนราธิวาส จานวน 3 อาเภอ/กลุ่ม (4) สานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา จานวน 1 อาเภอ/กลุ่ม และนาเข้าข้อมูล
ใน Face book : ไทยทา ไทยซื้อ ไทยเจริญ
4.3.3 กิจ กรรมศูน ย์ แรงงานอาเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้ว ยรอยยิ้มสู่ ชุมชน ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
(1) สานักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี จานวน 3 ครั้ง (2) สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา จานวน 2 ครั้ง (3) สานักงาน
แรงงานจังหวัดนราธิวาส จานวน 3 ครั้ง (4) สานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา จานวน 1 ครั้ง
4.3.4 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทางานแก่แรงงานนอกระบบ แรงงาน
พิการและแรงงานสูงอายุ ดาเนินกิจกรรม ดังนี้ (1) สานักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี จานวน 3 ครั้ง (2) สานักงาน
แรงงานจังหวัดยะลา จานวน 2 ครั้ ง (3) สานักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส จานวน 3 ครั้ง (4) สานักงานแรงงาน
จังหวัดสงขลา จานวน 1 ครั้ง
- บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างองค์ความรู้ด้านอาชีพและด้านการส่งเสริม
สุขภาวะ เช่น ความปลอดภัยในการทางาน สภาพแวดล้อมในการทางาน การเข้าสู่หลักประกันทางสังคมถอดบทเรียน
เรื่อง ความปลอดภัยในการทางานของแรงงานนอกระบบ เป็นต้น
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4.3.5 กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน ดาเนินกิจกรรม ดังนี้ (1) สานักงานแรงงาน
จังหวัดปัตตานี จานวน 3 ครั้ง (2) สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา จานวน 2 ครั้ง (3) สานักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส
จานวน 3 ครั้ง (4) สานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา จานวน 1 ครั้ง
4.3.6 กิจกรรมดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ
มอบหมายให้บัณฑิตแรงงานสารวจข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ บันทึก และประมวลผลข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน จัดทารายงานผลการสารวจข้อมูลระดับอาเภอ/จังหวัด/ภาพรวม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ด้านแรงงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสารวจควบคู่กับการชี้ชวนให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล (ระดับตาบล/อาเภอ/จังหวัด)
ติ ด ตามประเมิ น ผลและข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ เกี่ ย วกั บ การน าข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระโยชน์ ต ามแผ นความร่ ว มมื อ ฯ
และเสนอแผนงาน/โครงการ/คาของบประมาณ
4.4 ให้สานักงานแรงงานจังหวัด ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านแรงงาน
จากการประสานงานของบัณฑิตแรงงาน
4.4.1 ประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจ สรุปผลการประเมินความพึ งพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการด้านแรงงานจากการประสานงานของบัณฑิตแรงงานในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4.4.2 จัดประชุม/สัมมนาหน่วยงานภายใน ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป เพื่อระดมความคิดเห็น หาแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการทางาน/บริการด้านแรงงาน
4.4.3 จัดทาข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทางาน/บริการด้านแรงงาน และนาแนวทาง
ดังกล่าวสาหรับการดาเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4.4.4 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และดาเนินการ ดังนี้
1) ประมวลผล และสรุปผลการสารวจความพึงพอใจ ประจา 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)
2) ประมวลผล สรุปผลการสารวจฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมจัดประชุม
เพื่อระดมความคิดเห็นภายในหน่วยงาน และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
ทางาน/บริการด้านแรงงาน ในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
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5. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ต.ค.
65

พ.ย.
65

ธ.ค.
65

ม.ค.
66

ก.พ.
66

มี.ค. เม.ย. พ.ค.
66 66
66

มิ.ย.
66

ก.ค.
66

ส.ค. ก.ย.
66 66

1. การให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน
2. หนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
3. ศูนย์แรงงานอาเภอเคลื่อนที่ให้บริการ
ด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการ
ทางานแก่แรงงานนอกระบบ แรงงานพิการ
และแรงงานสูงอายุ
5. สานึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน
6. การดาเนินงานศูนย์แรงงานประจาอาเภอ
6.1 บริหารจัดการศูนย์แรงงานประจาอาเภอ
6.2 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
แผนการดาเนินงานและนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์
6.3 การสารวจและบันทึกข้อมูล
- สารวจข้อมูลด้านแรงงาน
(10% ของประชากรในพื้นที่)
- บันทึกผลการสารวจ
- ประมวลผล
7. ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการด้านแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน
8.จัดทารายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจ
รอบ 6 เดือน จานวน 1 เล่ม
9. จัดทารายงานผลการดาเนินงานและผลการสารวจ
ความพึงพอใจประจาปีงบประมาณ จานวน 1 เล่ม

6. การติดตามผลการดาเนินงานและรายงานผลตามตัวชี้วัด
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนประชาชนวัยแรงงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับบริการ
ด้านแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ผ่านระบบการรายงานผลอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ บรง.)
bandhitlabor@gmail.com
6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 45 ของจานวนกลุ่มเปูาหมายที่คัดกรองส่งต่อได้รับการบรรจุงาน หรือ
ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ หรือ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ผ่านระบบ
การรายงานผลอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ บรง.) bandhitlabor@gmail.com
6.3 จัดทารายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66) จานวน 1 เล่ม
ส่งให้ กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
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6.4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานในรูปเล่มรายงานผลการดาเนินงานตามกิจกรรม 4.3 – 4.4.1
ในรูปเล่มรวมทุกกิจกรรมที่ดาเนินการและสื่อวีดีทัศน์ (ถ้ามี) และสรุปผลการสารวจความพึงพอใจประจาปีปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 ส่ งให้ กลุ่มงานสนั บสนุ นเครื อข่ายและประสานภูมิภาค และไฟล์ Word ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566
โดยรูปแบบการรายงานผลประกอบด้วยวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ดาเนินการ ระยะเวลาดาเนินการ จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ภาพกิจกรรมตามความเหมาะสม (4 - 6 ภาพ) และอื่น ๆ (ตามที่จังหวัด
เห็นสมควร)
7. พื้นที่ดาเนินการ
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย)
8. หน่วยงานรับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค โทรศัพท์ 02-232-1478
โทรสาร 02-232-1169, 02-247-9177
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ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด
แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์ :
เพื่ อเป็ น ขวั ญและก าลั งใจให้ กั บอาสาสมั ครแรงงานระดั บต าบลทั่ ว ประเทศ โดยจั ดสวั ส ดิ การในรู ป
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
2. เป้าหมายงาน :
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม : ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานเพื่อประสานการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เชิงปริมาณ :
- จานวนประชาชนวัยแรงงาน
ที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
ผ่านอาสาสมัครแรงงาน
(อสร.ชี้เปูา 1 : 35 คน)

เชิงปริมาณ :
- อาสาสมัครแรงงานระดับ
ตาบล ได้รับค่าตอบแทน
รายเดือนๆละ 600 บาท
(จานวนทั้งสิ้น 7,255 คน)

เชิงคุณภาพ :
- ร้อยละของประชาชน
วัยแรงงานที่ได้รับบริการผ่าน
อาสาสมัครแรงงาน ได้รับการ
คัดกรองเพื่อรับเรื่องและส่งต่อ
ร้อยละ 45

เชิงคุณภาพ :
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับ
อาสาสมัครแรงงานระดับ
ตาบลได้นาไปปฏิบัติหน้าที่

เป้าหมาย
ของกิจกรรม

เป้าหมายของสานักงาน
แรงงานจังหวัด/แบบฟอร์ม

อาสาสมัครแรงงาน
ระดับตาบล
จานวน 7,255 คน
ได้รับค่าตอบแทน
รายเดือน ๆ ละ
600 บาท

- อาสาสมัครแรงงานระดับ
ตาบล จานวน 7,255 คน ได้รับ
ค่าตอบแทนคนละ 600 บาท
จานวน 12 เดือน

3. รูปแบบการทางาน :
กระทรวงแรงงานจั ดสรรงบประมาณให้ จั งหวัด ตามจานวนอาสาสมัค รแรงงานระดั บต าบล เพื่อ ให้
สานักงานแรงงานจังหวัดเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครแรงงานระดับตาบล เป็นรายเดือน โดยนาส่งรายงาน
ผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือนตามแบบสรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนของอาสาสมัครแรงงาน (สภ.1)
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4. ขั้นตอนการทางาน
4.1 กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดตามจานวนอาสาสมัครแรงงานระดับตาบล
4.2 จังหวัดทบทวนคาสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานระดับตาบล พร้อมจัดทาบัตรประจาตัวของอาสาสมัครแรงงาน
ระดับตาบล และจัดทาทาเนียบอาสาสมัครแรงงานระดับตาบล
4.3 มอบหมายภารกิจให้อาสาสมัครแรงงานระดับตาบล ดาเนินการ
4.4 มีการประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตาบล เป็นรายไตรมาส หรือตามระยะเวลาเหมาะสม
4.5 อาสาสมัครแรงงานระดับตาบลรายงานตามแบบ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน
(แบบ สภ.1) ใบสาคัญและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ทุกวันที่ 25 ของเดือนให้กับสานักงานแรงงานจังหวัด
4.6 สานักงานแรงงานจังหวัดเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานระดับตาบล เป็นรายเดือน เพื่อให้
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
4.7 สานักงานแรงงานจังหวัดรายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแบบรายงาน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายประจาเดือน (แบบ สภ.4) ทุกวันที่ 2 ของเดือนถัดไป
5. แผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
65 65 65 66 66 66 66

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
66 66 66 66 66

ค่าตอบแทน
อาสาสมัครแรงงาน
5.1 ส านักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค จะจัดสรรงบประมาณ
ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน รายไตรมาส จานวน 4 ไตรมาส
5.2 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานให้ เบิกจ่ายแล้วเสร็จของแต่ละเดือน โดยไม่สามารถเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนย้อนหลังได้
5.3 ในกรณีที่สานักงานแรงงานจังหวัดไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ครบตามจานวนที่จัดสรรในแต่ละไตรมาส
และมีค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานคงเหลือ สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสาน
ภูมิภาค จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เต็มจานวนเพื่อนาไปจ่ายค่าตอบแทนในไตรมาสถัดไป
5.4 หากอาสาสมัครแรงงานเสียชีวิต ลาออก หรือมีเหตุอันควรให้ตาบลนั้นเว้นว่างจากการมีอาสาสมัครแรงงาน
ระดับตาบล ขอความร่วมมือให้สานักงานแรงงานจังหวัดแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานระดับตาบลคนใหม่ให้ครบตาม
จานวนโดยเร็ว เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
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6. การติดตามผลการดาเนินงานและรายงานผลตามตัวชี้วัด
ที่
1
2

แบบรายงาน
สภ.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครแรงงาน
สภ.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายเงินประจาเดือน

รายละเอียดการรายงาน
ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
ส่งให้กับสานักงานแรงงานจังหวัด
ส่งรายงานให้กับกลุ่มงานสนับสนุน
เครือข่ายและประสานภูมิภาค
ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป
เป็นประจาทุกเดือน
volunteer1478@gmail.com
โทรสาร : 02 232 1169
02 247 9179

ผู้รับผิดชอบ
อาสาสมัครแรงงาน
สานักงานแรงงานจังหวัด

หมายเหตุ : สภ.4 ส่งรายงานให้กับกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
E-mail : volunteer1478@gmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9179
7. พื้นที่ดาเนินการ :

สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด

8. หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
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โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ วิกฤตเศรษฐกิจ
และผู้ว่างงานให้มีอาชีพ มีงานทา มีรายได้ เป็นการชั่วคราว และมีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ
เพื่อต่อยอดอาชีพเดิม และรองรับการประกอบอาชีพใหม่ในอนาคต
2. เป้าหมายของงาน
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
กิจกรรมหลัก : จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เชิงปริมาณ :
- จานวนกาลังแรงงานได้รบั
การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนด้านอาชีพ
จานวน 6,132 คน

ตัวชี้วัดระดับพื้นที่
- ร้อยละ 90 ของผู้ได้รับ
การจ้างงานหรือฝึกอาชีพ
สิ้นสุดโครงการ
ตามเปูาหมาย

เชิงคุณภาพ :
- ร้อยละของผู้ได้รับการ
จ้างงานหรือฝึกอาชีพสิน้ สุด
โครงการตามเปูาหมาย
(ร้อยละ 90)

เป้าหมาย
ของกิจกรรม
- ประชาชนวัยแรงงาน
ในพื้นที่ทไี่ ด้รับความ
เดือดร้อนด้านอาชีพ
มีงานทาเป็นการชั่วคราว
หรือได้รับการฝึกอาชีพ
ไม่น้อยกว่า 6,132 คน
- ร้อยละของผู้ได้รับ
การจ้างงานหรือฝึกอาชีพ
สิ้นสุดโครงการตาม
เปูาหมาย

เป้าหมายของสานักงาน
แรงงานจังหวัด/แบบฟอร์ม
- สานักงานแรงงานจังหวัด
ดาเนินงานโครงการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ จานวน 2 กิจกรรม
ได้แก่ จ้างงานเร่งด่วน และ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

หมายเหตุ :
* สูตรการคานวณร้อยละของผู้ได้รับการจ้างงานหรือฝึกอาชีพสิ้นสุดโครงการตามเป้าหมาย
=

จานวนกิจกรรมจ้างงานหรือฝึกอาชีพของจังหวัดที่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวนกิจกรรมจ้างงานหรือฝึกอาชีพของจังหวัดที่กาหนดเปูาหมายไว้ทั้งหมด
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3. รูปแบบและแนวทางการดาเนินโครงการ ฯ
เพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน ด้านอาชีพหลังประสบภัยพิบัติ อันเนื่องมาจาก
ภัยธรรมชาติ สาธารณภัย ภัยจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการว่างงาน ไม่มีรายได้ เช่น ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ให้จังหวัดจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อขอรับการ
จั ด สรรงบประมาณโดยพิ จ ารณาตามบริ บ ทและความต้ อ งการด้ า นแรงงานในพื้ น ที่ พร้ อ มทั้ ง จั ด ล าดั บ
ความสาคัญเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะทางานกาหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณและติดตามผล
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ดังนี้
3.1 กิจกรรมจ้ างงานเร่ งด่ วน สามารถดาเนิ นการจ้างแรงงานทางานเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ เช่ น
การปรั บปรุ งซ่ อมแซมสถานที่ ที่ เสี ย หาย ท าความสะอาดหรื อบู รณะอาคารสถานที่ ที่ เสี ยหายจากภั ยธรรมชาติ
ก่อสร้างฝายชะลอน้า ซ่อมแซมฝาย สร้างแนวกันไฟปุา ปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการเกษตร และปรับปรุงคลองระบายน้า
เพื่ อ การเกษตร เป็ น ต้ น หรื อ จ้ า งงานอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบ
ความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจาจังหวัด
• หนั งสื อกรมบั ญชี กลางที่ กค 0408.5/19944 ลงวั นที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่ อง ขอทาความ
ตกลงเบิกจ่ายค่าจ้างงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงาน กรมบัญชีกลางอนุมัติ
ให้ ส านั กงานปลั ดกระทรวงแรงงานเบิ กจ่ ายค่า ตอบแทนการทางานในกิจ กรรมจ้างงาน ในอัต รา คนละไม่เกิ น
300 บาทต่อวัน โดยปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง ระยะเวลาการจ้างคนละไม่เกิน 10 วัน (เอกสารแนบ 1)
• หนัง สือ กรมบัญ ชีก ลาง ด่ว นที่ส ุด ที่ กค 0408.5/19705 ลงวัน ที่ 1 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอทาความตกลงขยายระยะเวลาการจ้างงานในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงาน
กรมบั ญชีกลาง อนุ มั ติให้ กระทรวงแรงงานขยายระยะเวลาการจ้ างงานในโครงการ ฯ จากเดิมระยะเวลาการจ้ า ง
คนละไม่ เ กิ น 10 วั น เป็ น ระยะเวลาจ้ า งคนละไม่ เ กิ น 90 วั น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็ น ต้ น ไป
จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ (เอกสารแนบ 2)
3.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานหรือฝึ กอาชีพในสาขาอาชีพต่าง ๆ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ชุมชน หรือประชาชน และความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบอาชีพเป็นการสร้างรายได้และโอกาสแก่ผู้ว่างงาน หรือผู้ไม่มีรายได้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพ
เป็นการชั่วคราว โดยให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.4/41717 ลงวันที่
19 กันยายน 2562 (เอกสารแนบ 3) ซึ่งพิจารณาว่ากิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดื อดร้ อนด้ านอาชี พเป็ นการฝึ กอบรมบุ คคลภายนอก หากปรากฏข้ อเท็ จจริ งว่ า กระทรวงแรงงาน ซึ่ งเป็ น
ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอกไม่จัดอาหารให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 3 มื้อ ก็สามารถเบิกจ่าย
ค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกิน 240 บาทต่อวัน ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 19 (1) (ค) (เอกสารแนบ 4)
โดยในจานวนโครงการที่เสนอขอทั้งหมดต้องมีโครงการเป็นลักษณะ คือ การกาหนดกลุ่มเปูาหมาย
ในการฝึกอาชีพ ขอให้มีการสารวจและวิเคราะห์เพิ่มเติมในหลักสูตรต่าง ๆ ตามโครงการ ฯ ที่มีศักยภาพและสามารถ
ต่อยอดการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนได้ ทั้งนี้ ขอให้มีการให้คาปรึกษา แนะนากลุ่มเปูาหมายเพื่อต่อยอดในการ
ฝึกอาชีพ หรือประกอบอาชีพในอนาคต เช่น การบริหารจัดการช่องทางการตลาด แนะนาการรวมกลุ่มอาชีพการจัดทา
บัญชีในการประกอบอาชีพ การเพิ่มองค์ความรู้ฝึกทักษะด้วย E-commerce การแนะนาช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุน
หรือช่องทางการช่วยเหลือสนับสนุนด้านทุนจากกองทุนต่าง ๆ ที่มีในจังหวัด ฯลฯ

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[ 33 ]

4. ขั้นตอนการทางาน
4.1 ส านั กงานแรงงานจั งหวัดประสานงานกับเครือข่ ายด้านแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน/บัณฑิตแรงงาน
และหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ อาทิ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน อาเภอท้องที่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น และหน่ว ยงานอื่น ที่เกี่ย วข้อง เพื่อส ารวจความเดือดร้อนของประชาชน ที่ประสบความเดือดร้อน
อันเนื่องมาจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ/วิกฤตเศรษฐกิจ ว่างงาน ไม่มีรายได้ หรือผู้มีรายได้น้อยและต้องการความ
ช่วยเหลือตามแนวทางของโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
4.2 เครือข่ายแรงงาน/อาสาสมัครแรงงาน/บัณฑิตแรงงาน/หน่วยงานในพื้นที่จัดทาแผนงาน/โครงการ
เพื่อเสนอขอรับงบประมาณตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ (กิจกรรมจ้า งงาน) (แบบ กดอ. 1)
และ (กิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) (แบบ กดอ. 2)
4.3 สานักงานแรงงานจังหวัดรวบรวมและพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการของพื้นที่ เพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงแรงงาน
4.4 เมื่ อ ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ได้ รั บ แจ้ ง การจั ด สรรงบประมาณจากกระทรวงแรงงา น แล้ ว
ให้ ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด จั ด ประชุ ม คณะกรรมการศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบความเดื อ ดร้ อ นด้ า นอาชี พ
กระทรวงแรงงานประจ าจั งหวัด พิ จ ารณาให้ ความเห็ นชอบแผนงาน/โครงการ ให้ ส อดคล้ องกับ งบประมาณ
ที่ได้รับ และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ
4.5 จัดทาแผนปฏิบัติการ โดยกาหนดระยะเวลาดาเนินงานให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นข้อมูลในการ ติดตามผล
การดาเนินงานในพื้นที่
4.6 แจ้ ง หน่ ว ยปฏิบั ติใ นพื้ น ที่ด าเนิน การตามแผนปฏิ บั ติก าร ตามระเบี ยบกระทรวงแรงงานว่ าด้ ว ย
การใช้จ่ายเงินเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบ 5) และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบ 6)
6. การติดตามผลการดาเนินงานและรายงานผลตามตัวชี้วัด
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ หรื อช่ ว ยเหลื อฟื้น ฟู เยี ย วยาหลั งประสบภัยพิ บัติ ให้ มีโ อกาสในการเพิ่ม พูน ศักยภาพในทักษะใหม่
(Re-skill) นอกเหนือจากทักษะเดิมที่มี เพื่อนาไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เน้นการเพิ่มทักษะฝีมือ เพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย โดยรายงานผลความก้าวหน้าในการดาเนินงานโครงการ ฯ ให้สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน ทราบทุกเดือน โดยตัดยอดข้อมูลทุกวันที่ 23 ของเดือน และรายงานผลการดาเนินงานทุกสิ้นเดือน ดังนี้
5.1 แบบรายงานผลการดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
(กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน) (แบบ กดอ. 3)
5.2 แบบรายงานผลการดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
(กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน) (แบบ กดอ. 4)
5.3 แบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. .... (กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน) (แบบ กดอ. 5)
5.4 แบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. .... (กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน) (แบบ กดอ. 6)
การรายงานตามแบบฟอร์มดังกล่าว ขอให้จัดเก็บข้อมูลทุกประเภทในโปรแกรม Microsoft Excel เท่านั้น
และให้ส่งแบบรายงานตามระยะเวลาที่กาหนดทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ws.policy.mol@gmail.com เพื่อเตรียมการ
รองรับการพัฒนาระบบรายงานผลรูปแบบใหม่ (E-form) ทั้งนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ การรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเมื่อดาเนินการเสร็จแล้ว
จะแจ้งให้จังหวัดทราบต่อไป
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5.5 ในการรายงานผลต้องแสดงผลการดาเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของกิจกรรม/โครงการ
เช่น ลดรายจ่ายได้... บาท/คน เพิ่มรายได้... บาท/คน
การรายงานตามแบบฟอร์มดังกล่าว ขอให้จัดเก็บข้อมูลทุกประเภทในโปรแกรม Microsoft Excel เท่านั้น
และให้ ส่ ง แบบรายงานนี้ ต ามระยะเวลาที่ ก าหนดทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ws.policy.mol@gmail.com
เพื่ อ เตรี ย มการรองรั บ การพั ฒ นาระบบรายงานผลรู ป แบบใหม่ (E-form) ทั้ ง นี้ ก องยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน
และศูน ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร อยู่ระหว่างพัฒ นาระบบการรายงานในรูปแบบอิเล็ กทรอนิกส์
ซึ่งเมื่อดาเนินการเสร็จแล้วจะแจ้งให้จังหวัดทราบต่อไป
5.6 การติดตามและประเมินผลโครงการหลังจากจบการฝึกอาชีพ เมื่อผ่านไป 3-6 เดือน ให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/บั ณฑิตแรงงาน/อาสาสมัครแรงงานติดตามผลว่ามีการรวมกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการฝึ ก
มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย หลั ง จากการฝึ กเพิ่ มขึ้ น เท่ า ใด ให้ ร ายงานตามแบบรายงานผลการด าเนิ นโครงการแก้ ไขปั ญหา
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... (กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ) (แบบ กดอ. 6)
5.7 จั ดท ารู ปเล่ มรายงานผลสรุ ปภาพรวม พร้ อมรายละเอี ยดการด าเนิ นงาน และส ารวจความพึงพอใจ
3 กลุ่ ม ได้ แก่ 1) ประชาชนผู้ เข้ าร่ วมโครงการฯ 2) ผู้ น าชุ มชน และ 3) วิทยากรผู้ ฝึ กอบรม ตามที่ ได้ รับจั ดสรร
งบประมาณประจาปี จัดส่งให้สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน หลังจากสิ้นสุดโครงการ
ภายในสิ้นปีงบประมาณ (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566)
5.8 กรณีที่สานักงานแรงงานจังหวัดมีการคืนเงินงบประมาณโครงการฯ กลับส่วนกลางจะต้อง ดาเนินการ ดังนี้
1) เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 ระหว่างเดือน (พ.ย 65 – มี.ค. 66)
- ให้ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ และขอความร่วมมือเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ และ
ครบถ้วนตามจานวนที่ได้รับ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 และจัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์
พร้อมแผ่น CD ส่งให้กระทรวงแรงงาน หลังสิ้นสุดโครงการ ฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
- หากดาเนินการตามแผนงาน/โครงการแล้วเสร็จและยังมีเงินคงเหลือ ให้มีหนังสือแจ้งและจัดส่งเงิน
คืนกลับส่วนกลางภายในวันที่ 24 มีนาคม 2566
2) เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 2 ระหว่างเดือน (เม.ย. – ก.ย. 66)
- ให้ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ และขอความร่วมมือเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ภายในวั น ที่ 8 กั น ยายน 2566 และจั ด ท ารู ป เล่ ม รายงานผลการด าเนิ น งานฉบั บ สมบู ร ณ์ พร้ อ มแผ่ น CD
ส่ ง ให้ ก ระทรวงแรงงาน หลั ง สิ้ น สุ ด โครงการ ฯ ภายในวั น ที่ 15 กั น ยายน 2566 ทั้ ง นี้ ข อให้ ยึ ด กรอบเวลา
การดาเนินงานอย่างเคร่งครัด
7. ตารางแผนปฏิบัติงาน
งวดที่ 1 (ต.ค. 65 – มี.ค. 66)

งวดที่ 2 (เม.ย. – ก.ย. 66)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66

กิจกรรม
ดาเนินงานจ้างงานเร่งด่วน
และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
- สานักงานแรงงานจังหวัด
ประสานงานกับเครือข่าย
ด้านแรงงาน และหน่วยปฏิบัติ
ในพื้นที่ (ก.ย.- ต.ค. 65)
- สานักงานแรงงานจังหวัด
นาตัวอย่างหลักสูตร (Shopping
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งวดที่ 1 (ต.ค. 65 – มี.ค. 66)

งวดที่ 2 (เม.ย. – ก.ย. 66)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66

กิจกรรม
List) สารวจความต้องการฝึก
อาชีพและ ประสานหน่วยฝึก
ดาเนินการฝึกอบรม
(ก.ย.- ต.ค. 65)
- สานักงานแรงงานจังหวัดจัดส่ง
แผนปฏิบัติการขอรับการจัดสรร
งบประมาณ ครั้งที่ 1
และ ครั้งที่ 2
- ส่วนกลางประชุมคณะทางาน
เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
- ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณ
ให้จังหวัดดาเนินโครงการ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
- สานักงานแรงงานจังหวัด
รายงานผลการดาเนินงาน
โดยตัดยอดข้อมูล ทุกวันที่ 23
ของเดือน และจัดส่งให้กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ทุกสิ้นเดือน
- สานักงานแรงงานจังหวัด
บันทึกและจัดทาทะเบียน
ฐานข้อมูลผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
โดยตัดยอดข้อมูลทุกวันที่ 23
ของเดือน และจัดส่งให้
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ทุกสิ้นเดือน
- ดาเนินโครงการให้เสร็จสิ้น
ภายในเดือนกันยายน 2566
- สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
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7. หน่วยงานรับผิดชอบ
- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

หมายเหตุ : ทั้ ง นี้ ใ นการติ ด ต่ อ ทั้ ง แผนงานและผลงาน กรุ ณ าส่ ง ข้ อ มู ล แผนงานและผลการด าเนิ น งาน
โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นด้ า นอาชี พ ทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ws.policy.mol@gmail.com

QR Code แบบฟอร์มเอกสาร
แนบ
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การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน
โดยอาสาสมัครแรงงาน
แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยผ่าน
เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
2. เป้าหมายงาน :
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตาม
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
ผลผลิต : การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน
กิจกรรมหลัก : ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่
กิจกรรมรอง : ประสานการให้บริการด้านแรงงาน
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ :
- จานวนนโยบาย
ข้อเสนอแนะ แนวทาง
และมาตรการด้าน
แรงงาน 28 เรื่อง
เชิงคุณภาพ :
- ร้อยละของนโยบาย
ข้อเสนอแนะ แนวทาง
และมาตรการด้าน
แรงงานที่ผ่านความ
เห็นชอบจากผู้บริหาร

ตัวชี้วัดกิจกรรม
เชิงปริมาณ
- การประสานการ
ให้บริการด้านแรงงาน
ในพื้นที่ โดย อาสาสมัคร
แรงงาน (ชี้เปูา)
(อาสาสมัครแรงงาน
1 คน : 35 คน)

เป้าหมาย
ของกิจกรรม
253,925 คนต่อปี

เป้าหมายของสานักงานแรงงาน
จังหวัด/แบบฟอร์ม
ตามที่ได้จัดสรรจากสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
- แบบ สภ.4 รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินฯ
ตามแบบรายงาน ปี 2566

เชิงคุณภาพ :
(1) ร้อยละ 45 ของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อตามเกณฑ์ที่กาหนด
- จานวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อ
โดย สานักงานแรงงานจังหวัด 114,266 คน
(2) ร้อยละ 41 ของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการติดตามผลจากการคัดกรองเพื่อส่งต่อตามเกณฑ์ที่กาหนด
- จานวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการติดตามผลจากการคัดกรองเพื่อส่งต่อ
โดย สานักงานแรงงานจังหวัด 46,849 คน
(3) ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการด้านแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่นาส่งผลผลิต)
คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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3. รูปแบบการทางาน :
กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดย อาสาสมัครแรงงาน เป็นการจัดสรรงบประมาณเป็น
งบทางานให้กับสานักงานแรงงานจังหวัด โดยกาหนดเปูาหมายการทางาน ดังนี้
คานวณจากจานวนอาสาสมัครแรงงานระดับตาบล x จานวนผู้รับบริการ 35 คน
เป็ น งบทางานส าหรั บ ใช้ ในการปฏิ บัติภ ารกิจ งานด้านอาสาสมัครแรงงาน ในการสนับสนุ นให้ บรรลุ
เปูาหมายของการให้บริการด้านแรงงาน ได้แก่
- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานที่มีวาระเกี่ยวข้องกับอาสาสมัครแรงงาน
- ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครแรงงาน (พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน)
- ประชุมแกนนา/เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางและติดตามผลการปฏิบัติงาน
- ปรับปรุงคาสั่งคณะทางานอาสาสมัครแรงงานระดับจังหวัด/แต่งตั้งอาสาสมัครแรงงาน
- ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาสาสมัครแรงงาน
- แต่งตั้งคณะทางานและดาเนินการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด
- ติดตามการดาเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน
- บริหารจัดการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาสาสมัครแรงงาน
4. ขั้นตอนการทางาน
4.1 การดาเนินงานและการรายงานผล
1) กระทรวงแรงงานจัดสรรเปูาหมายและโอนเงินเพื่อให้จังหวัดดาเนินการตามหลักเกณฑ์
2) สานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงานให้แก่
อาสาสมัครแรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3) อาสาสมั ครแรงงานด าเนิ นการตามแนวทางการปฏิบั ติ งานและรายงานผลการปฏิ บั ติงานประจ าเดื อน
(แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน : สภ.1) ให้กับสานักงานแรงงานจังหวัด
4 ) สานักงานแรงงานจังหวัดดาเนินการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อคัดกรอง – ส่งต่อผู้ขอรับบริการ
ด้านแรงงานไปยั งหน่ ว ยงานในสั งกัด หรื อหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนิ นการต่อไป (แบบรั บเรื่ องส่งต่อของ
ผู้ขอรับบริการด้านแรงงาน (รายบุคคล) : สภ.2)
5) สานักงานแรงงานจังหวัดรวบรวมผลการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงานประจาเดือนและรายงานแผน/
ผลการใช้จ่า ยเงินประจ าเดื อน(สภ.4) ให้กับฝ่ายพัฒนาเครื อข่า ย(อาสาสมัครแรงงาน) กลุ่มงานสนับสนุน
เครื อข่า ยและประสานภูมิภ าค ภายในวัน ที่ 2 ของเดือ น ในรูป แบบ online ผ่า นลิง ค์ข องแต่ล ะจัง หวัด
สาหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
รายงานผล ตามแบบฟอร์ม สภ.4 ในคู่มือ ทาง e – mail : volunteer1478@gmail.com ให้แล้วเสร็จภายในวันที่
17 ตุลาคม 2566
หมายเหตุ : ในการนับผลงานของอาสาสมัครแรงงาน สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นี้ นอกจากการกาหนด
ให้นับจานวนผู้มาขอรับบริการด้านแรงงาน โดยผ่านอาสาสมัครแรงงาน ในภารกิจ 5 ด้านนั้น ยังสามารถนับรวม
ผลงานในส่ ว นของโครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นด้ า นอาชี พ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566
ซึ่งดาเนินการผ่านอาสาสมัครแรงงาน
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4.2 การคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น
สานักงานแรงงานจั งหวัดพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจั งหวัด จ านวน 1 คน เพื่อเสนอ
เข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนกระทรวงแรงงานในระดับประเทศต่อไป โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัดตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงาน
กาหนด จังหวัดละ 1 คน (รายละเอียดตามแบบคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ปี 2566)
2) แจ้งผลการพิจารณาพร้อมส่งแบบลงความเห็นการพิจารณาคัดเลือกฯ ประวัติและผลงานของอาสาสมัคร
แรงงานทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด ให้สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและ
ประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
หมายเหตุ : ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กเป็ น อาสาสมั ค รแรงงานดี เ ด่ น /บั ณ ฑิ ต แรงงานดี เ ด่ น
จะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกฯ ในห้วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
4.3 การสารวจความพึงพอใจ
สานั กงานแรงงานจั งหวัดดาเนิ นการส ารวจความพึงพอใจการให้ บริการประชาชนด้านอาสาสมัครแรงงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบสารวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนด้านอาสาสมัครแรงงาน : สภ.5) และ
สรุปผลการสารวจฯตามแบบรายงาน (รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชนด้านอาสาสมัครแรงงาน :
สภ.3) ให้สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค จานวน 2 ครั้ง ได้แก่
รอบที่ 1 ผลการสารวจความพึงพอใจฯ ในไตรมาสที่ 1 – 2 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566
รอบที่ 2 ผลการสารวจความพึงพอใจฯ ในไตรมาสที่ 3 – 4 ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2566
อธิบายเพิ่มเติม : วิธีคานวณระดับความพึงพอใจ
1) เทียบคะแนนตามระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
=
5 คะแนน
มาก
=
4 คะแนน
ปานกลาง
=
3 คะแนน
น้อย
=
2 คะแนน
น้อยที่สุด
=
1 คะแนน
2) คานวณค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
คานวณค่าความถี่ที่ได้จากระดับความพึงพอใจแต่ละช่อง ตัวอย่างเช่น มีผู้ตอบแบบพึงพอใจทั้งสิ้น 220 คน
มากที่สุด จานวนผู้ลงคะแนนช่องนี้ 150 คน จากข้อ 1 คิดค่าคะแนน = 5 คะแนน x 150 = 750
มาก
จานวนผู้ลงคะแนนช่องนี้ 50 คน จากข้อ 1 คิดค่าคะแนน = 4 คะแนน x 50 = 200
ปานกลาง จานวนผู้ลงคะแนนช่องนี้ 15 คน จากข้อ 1 คิดค่าคะแนน = 3 คะแนน x 15 = 45
น้อย
จานวนผู้ลงคะแนนช่องนี้ 5 คน จากข้อ 1 คิดค่าคะแนน = 2 คะแนน x 5 = 10
น้อยที่สุด จานวนผู้ลงคะแนนช่องนี้ 0 คน จากข้อ 1 คิดค่าคะแนน = 1 คะแนน x 0 = 0
3) หาค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
โดยนาค่าคะแนนถ่วงน้าหนักในทุกระดับความพึงพอใจของแต่ละระดับความพึงพอใจ มารวมกันเท่ากับ 1005
แล้วหารด้วยจานวนผู้ตอบแบบพึงพอใจ (220 คน)
-------> (750 + 200 + 45 + 10 + 0) = 4.57
220
4) คานวณร้อยละของความพึงพอใจ
โดยนาคะแนนถ่วงน้าหนักเฉลี่ย คือ 4.57 คูณ 100 หาร 5
-------> 4.57 x 100 = 91.40
5
ดังนั้นได้ข้อสรุปว่าจากแบบพึงพอใจที่มีผู้ตอบทั้งสิ้น 220 คน คิดเป็นค่าความพึงพอใจร้อยละ 91.40
คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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5. แผนการปฏิบัติงาน
ต.ค.
65

กิจกรรม

พ.ย.
65

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 66 66 66 66 66 66 66 66 66

กิจกรรมประสานการให้
บริการด้านแรงงาน
6. การติดตามผลการดาเนินงานและรายงานผลตามตัวชี้วัด
ที่
แบบรายงาน
1 สภ.1 รายงานสรุปผลการปฏิบตั ิงาน
ของอาสาสมัครแรงงาน
2 สภ. 2 บันทึกการขอรับบริการด้านแรงงาน
เป็นรายงานบุคคล และเพื่อส่งต่อไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3 สภ. 3 รายงานผลการสารวจ
ความพึงพอใจ การให้บริการประชาชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 สภ. 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายเงินประจาเดือน

รายละเอียดการรายงาน
ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ส่งให้กับ
สานักงานแรงงานจังหวัด
ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน 5 วัน

ผู้รับผิดชอบ
อาสาสมัครแรงงาน
สานักงานแรงงานจังหวัด

สานักงานแรงงานจังหวัด
รอบที่ 1 (ไตรมาสที่ 1 -2)
(ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566)
รอบที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 -4)
(ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2566)
สานักงานแรงงานจังหวัด
ส่งรายงานให้กับกลุ่มงานสนับสนุน
เครือข่ายและประสานภูมิภาค ภายในวันที่
2 ของเดือนเป็นประจาทุกเดือน
(หากพ้นระยะเวลาที่กาหนด
จะถือเป็นผลงานและผลการใช้จ่ายเงิน
ของเดือนถัดไป)
volunteer1478@gmail.com
โทรสาร : 02 232 1169
02 247 9177

หมายเหตุ : สภ.3 และ สภ. 4 ส่งรายงานให้กับกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
E-mail : volunteer1478@gmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9177
7. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
8. หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
9. เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แบบสภ.1 , แบบสภ.2 , แบบสภ.3, แบบสภ.4, แบบสภ.5
และแบบฟอร์ ม การรายงานผลการติ ด ตามผลของประชาชนวั ย แรงงานที่ ไ ด้ รั บ การคั ด กรองเพื่ อ ส่ ง ต่ อ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
QR CODE ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
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กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด

แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์ :
1.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิ ศรภู มิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1.2 เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ อ าสาสมั ค รแรงงานได้ ร่ ว มกั บ ภาคี ใ นชุ ม ชนทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง ภาครั ฐ /เอกชน/
ประชาชนทั่วไป ได้บาเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ อันจะเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
1.3 เพื่อยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครแรงงานร่วมกับภาคีในชุมชนทุกภาคส่วน ส่งผลให้
การประสานความร่วมมือเพื่อนาบริการด้านแรงงานลงสู่กลุ่มเปูาหมายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้าหมายงาน :
ผลผลิตการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน
กิจกรรมหลัก : ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่
กิจกรรมรอง : ประสานการให้บริการด้านแรงงาน
ตัวชี้วัดผลผลิต

เชิงปริมาณ :
- จานวนประชาชน
วัยแรงงานที่ได้รับ
บริการด้านแรงงาน
ผ่านอาสาสมัคร
แรงงาน
253,925 ราย

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เชิงปริมาณ :
- 76 จังหวัดได้จัดกิจกรรมบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ในชุมชน/พื้นที่
ร่วมกับอาสาสมัครแรงงาน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว จังหวัดละ 1 กิจกรรม

เป้าหมาย เป้าหมายของสานักงานแรงงานจังหวัด/
ของกิจกรรม
แบบรายงาน

76 กิจกรรม
76
จังหวัด

รายงานผลการจัดกิจกรรม
พร้อมรูปถ่ายกิจกรรม
ทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล
จานวน 1 ชุด

เชิงคุณภาพ :
เชิงคุณภาพ :
- พื้นที่สาธารณะ 76 แห่ง ได้รับ
- ร้อยละของประชาชน การดาเนินกิจกรรมด้านการพัฒนา
วัยแรงงานที่ได้รับการ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ และ
คัดกรองเพื่อส่งต่อ
เป็นประโยชน์โดยรวมต่อประชาชน
(ร้อยละ 41)
ในพื้นที่
3. รูปแบบการทางาน : กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะในชุมชน/พื้นที่

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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4. ขั้นตอนการทางาน
4.1 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดสรรงบประมาณให้สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูร
อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดละ 1 กิจกรรม/1 ครั้ง/ปี
รวมกิจกรรมทั้งโครงการ 76 ครั้ง
4.2 ให้สานักงานแรงงานจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในลักษณะบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะในชุมชน/พื้นที่ เช่น การปรับปรุง/ฟื้นฟู/ทาความสะอาด
สถานที่ราชการหรือพื้นที่สาธารณะของชุมชน การปลูกต้นไม้ การบริจาคโลหิต เป็นต้น โดยพร้อมเพรียงกัน
4.3 ให้อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายเข้าร่วมจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ พร้อมประสานภาคีในชุมชน
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม
4.4 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมรูปกิจกรรมทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด ให้สานักตรวจ
และประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เพื่อสรุปผลการ
ดาเนินงานในภาพรวมต่อไป
5. แผนการปฏิบัติงาน/งบประมาณจัดสรร (ตามแผนการจัดสรรงบประมาณ 76 จังหวัด)
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 66 .66 66 66 66 66 66 66 66

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
โดยอาสาสมัครแรงงาน
ร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด
6. การติดตามผลการดาเนินงานและรายงานผลตามตัวชี้วัด
แบบรายงาน
รายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมรูปกิจกรรม
ทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด

รายละเอียดการรายงาน
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
หรือภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานแรงงานจังหวัด

หมายเหตุ : ส่งรายงานให้กับกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
E-mail : volunteer1478@gmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9179
7. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
8. หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
9. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- แบบรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยอาสาสมัครแรงงาน ร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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สรุปแบบฟอร์มการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน
1. แบบรายงานผลการดาเนินงานด้านอาสาสมัครแรงงาน
ที่

แบบรายงาน

รายละเอียดการรายงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 สภ.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
ของอาสาสมัครแรงงาน
ส่งให้กับสานักงานแรงงานจังหวัด

อาสาสมัครแรงงาน

2 สภ. 2 บันทึกการขอรับบริการ
ด้านแรงงานเป็นรายงานบุคคล
และเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สานักงานแรงงานจังหวัด

3 สภ. 3 รายงานผลการสารวจ
ความพึงพอใจ การให้บริการ
ประชาชน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

รอบที่ 1 (ไตรมาสที่ 1 -2)
(ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566)
รอบที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 -4)
(ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2566)

สานักงานแรงงานจังหวัด

4 สภ. 4 รายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายเงินประจาเดือน

ส่งรายงานให้กับกลุ่มงานสนับสนุน
เครือข่ายและประสานภูมิภาค
ภายในวันที่ 2 ของเดือนเป็นประจา
ทุกเดือน
volunteer1478@gmail.com
โทรสาร : 02 232 1169
02 247 9177

สานักงานแรงงานจังหวัด

5 แบบคัดเลือกอาสาสมัครแรงงาน
ดีเด่น ปี 2566

ส่งแบบลงความเห็นการพิจารณาคัดเลือกฯ สานักงานแรงงานจังหวัด
ประวัติและผลงานของอาสาสมัครแรงงาน
ทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด
ให้กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและ
ประสานภูมิภาค

ภายใน 5 วัน

ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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ที่

แบบรายงาน

รายละเอียดการรายงาน

ผู้รับผิดชอบ

6 แบบตัวอย่าง
-รายงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจ
อาสาพัฒนาบ้านเกิด
-โครงการส่งเสริมการปูองกัน
และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง
ต่ากว่า 10 คนลงมา
(อาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด)

ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรม
พร้อมรูปถ่ายกิจกรรมทั้งรูปเล่ม
และไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
หรือภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
ภายใน 2 สัปดาห์
-บันทึกข้อมูลเจ้าของ สถานประกอบกิจการ ผ่านระบบ NISPA ของ
สานักงาน ป.ป.ส. ภายในวันที่ 5
ของเดือน เป็นประจาทุกเดือน
ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรม 1 - 3
พร้อมรูปถ่ายกิจกรรมทั้งรูปเล่ม
และไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
หรือภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
ภายใน 2 สัปดาห์

สานักงานแรงงานจังหวัด

7 รายงานผลการติดตามผล
ของประชาชน วัยแรงงาน
ที่ได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อ
ประจาปี 2566

ส่งรายงานผลการติดตามผลฯ
ภายในวันที่ 2 ของเดือน
เป็นประจาทุกเดือน

สานักงานแรงงานจังหวัด

8 รายงานผลการดาเนินงาน
ด้านอาสาสมัครแรงงาน
ประจาปี 2566

ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรม
พร้อมรูปถ่ายกิจกรรมทั้งรูปเล่ม
และไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566

สานักงานแรงงานจังหวัด

2. สรุปแผนการปฏิบัติงาน และการรายงานผล
3. อื่น ๆ
แบบคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ปี 2566
1. อาสาสมัครแรงงาน
- หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ตัวอย่างร่างคาสั่ง
- แบบเสนอข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี 2566
- แบบลงความเห็นการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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2. บัณฑิตแรงงานดีเด่น
- หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ตัวอย่างร่างคาสั่ง
- แบบเสนอข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบัณฑิตแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี 2566
- แบบลงความเห็นการพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน
ที่

เอกสาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานจัดหางานจังหวัด

ผู้รับผิดชอบ

1

ใบสมัครงาน

อาสาสมัครแรงงาน

2

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

อาสาสมัครแรงงาน

3

แบบขอรับสิทธิประโยชน์
ด้านต่าง ๆ

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

อาสาสมัครแรงงาน

4

แบบสมัครเป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40

สานักงานประกันสังคมจังหวัด

อาสาสมัครแรงงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน
แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อนาบริการด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนและเน้นให้บริการตามความต้องการของประชาชน
1.2 เพื่ออานวยความสะดวกในการขอรับบริการ ประชาชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง
1.3 เพื่อบูรณาการงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชน ณ จุดเดียว
2. เป้าหมายของงาน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตามผล
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน
กิจกรรมหลัก : ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่
กิจกรรมรอง : ประสานการให้บริการด้านแรงงาน
กิจกรรมรอง : บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก : ให้บริการ
ด้านแรงงานแก่ประชาชน
วัยแรงงานในพื้นที่
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
- จานวนผูไ้ ด้รับบริการด้าน
แรงงานผ่านศูนย์บริการร่ว ม
กระทรวง-แรงงาน
เชิงคุณภาพ :
- ร้อยละ 41 ของประชาชน
วัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรอง
เพื่อส่งต่อ

กิจกรรมรอง : ประสานการให้บริการ
ด้านแรงงาน
ตัวชี้วัด :
- จานวนประชาชนวั ย แรงงานที่ ไ ด้ รับ
บริการด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน (บริการข้อมูลข่าวสาร)
กิจกรรมรอง : บริหารจัดการด้านแรงงาน
เชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพืน้ ที่/ชุมชน
ตัวชี้วัด :
- จานวนประชาชนวัยแรงงานทีไ่ ด้รับ
การคัดกรองส่งต่อ
(บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ และเบ็ดเสร็จ)
ใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์เจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการร่วมฯ
ติดตามผล : ร้อยละความสาเร็จของผู้มา
รับ บริการที่ จั ด ส่ ง (รับ เรื่ อง-ส่ ง ต่ อ)
ได้รับการบรรจุ และ/หรือผ่านการพัฒนา
ทักษะฝีมือ และ/หรือได้รับสิทธิประโยชน์
ตามกฎหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)

เป้าหมายของ
กิจกรรม
286,000 ราย

เป้าหมายของสานักงาน
แรงงานจังหวัด/แบบรายงาน
รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
และการใช้จ่ายเงิน
ตามแผนการปฏิบัตงิ าน
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด

117,260 ราย

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
และการใช้จ่ายเงิน
ตามแผนการปฏิบัตงิ าน
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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3. รูปแบบของการทางาน
1.1 กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณให้สานักงานแรงงานจังหวัดเพื่อนาบริการด้านแรงงานสู่ประชาชน
ในระดับพื้นที่ โดยเคาน์เตอร์/ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ตาม
แผนการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
1.2 สานักงานแรงงานจังหวัดดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกากับ ดูแลและติดตามการดาเนินการ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกอบด้วย
(1) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด
(2) จัดหางานจังหวัด
กรรมการ
(3) ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
(4) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
กรรมการ
(5) ประกันสังคมจังหวัด
กรรมการ
(6) แรงงานจังหวัด
กรรมการ
และเลขานุการ
(7) นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ/ชานาญการ
กรรมการ
สานักงานแรงงานจังหวัด
และผู้ช่วยเลขานุการ
โดยมีอานาจหน้าที่
(1) บริหารจัดการ การดาเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ในระดับจังหวัด
(2) ทบทวนและพิจารณากาหนดกรอบ แนวทาง วางแผน และประสานการดาเนินการศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน
(3) ติดตาม และพัฒนาภารกิจการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกากับ ดูแล และติดตามผลการดาเนินการศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน (ส่วนกลาง) มอบหมาย
4. ขั้นตอนการทางาน
แนวทางปฏิบัติงานและวิธีการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ
ลาดับที่
วิธีการดาเนินงาน
1 • จัดทาแผนเปูาหมายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(โดยใช้เปูาหมายและกระบวนงานบริการ ประจาปี
พ.ศ. 2566 ที่ส่วนกลางแจ้ง)
• นาแผนฯ เสนอแรงงานจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
• เมื่อผ่านการเห็นชอบแล้ว ให้ส่งสาเนาให้ ส่วนกลาง* ทราบ
ทาง e-mail : cts.molofficers@gmail.com ภายในเดือน
ตุลาคม 2565

ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ
ต.ค. 65 จนท.ศบร.

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์ม การจัดทาแผนเปูาหมาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(แบบ ศบร.01)
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ลาดับที่
วิธีการดาเนินงาน
2 • จัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของศูนย์บริการร่วมจังหวัดฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในพืน้ ที่ตามแบบศบร. 01/1 ของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา รวมถึงเปูาหมายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ประจาปี พ.ศ. 2566
• นาแผนปฏิบัติงานฯ เสนอแรงงานจังหวัดเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
• เมื่อผ่านการเห็นชอบแล้ว ให้ส่งสาเนาให้ ส่วนกลาง* ทราบ
ทาง e-mail : cts.molofficers@gmail.com ภายในเดือน
ตุลาคม 2565

ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ
ต.ค. 65 จนท.ศบร.

แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์ม การจัดทาแผนปฏิบัติ
งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 (แบบ ศบร.02)

แบบฟอร์ม การจัดทาแผนการ
ดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
ร่วม (แบบ ศบร.03)

3

• นาแผนปฏิบัติงานประจาปี (ศบร. 02) มาจัดทาแผนการ
ดาเนินงานรายเดือน
• เสนอแรงงานจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(ไม่ต้องส่งไปยัง ส่วนกลาง*)

ทุกเดือน จนท.ศบร.

4

• สรุปข้อมูลลงแบบ Check List
• เสนอแรงงานจังหวัดเพื่อพิจารณา
• เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วให้ส่งแบบ Check List ไปที่
ส่วนกลาง* ทาง e-mail : cts.molofficers@gmail.com เป็นราย
ไตรมาส ตามระยะเวลาที่กาหนด (ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน)

ธ.ค. 65 จนท.ศบร.
แบบ Check List การพัฒนา
มี.ค. 66
ศูนย์ บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
มิ.ย. 66
(แบบ ศบร.04)
ก.ย. 66

5

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินงานของ ศบร.
ให้แรงงานจังหวัดทราบ และส่ง ส่วนกลาง* ทาง e-mail :
cts.molofficers@gmail.com เป็นรายไตรมาส ตามระยะเวลา
ที่กาหนด (ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน)

ธ.ค. 65
มี.ค. 66
มิ.ย. 66
ก.ย. 66

สานักงาน
แรงงาน
จังหวัด

แบบฟอร์ม รายงานการใช้จ่ายเงิน
ในการดาเนินงานศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน (แบบ ศบร.05)

6

สารวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการ จานวนไม่น้อยกว่า 150 คน
(1 คนต่อ 1 ชุด)

ภายใน
มี.ค. 66
ก.ค. 66

จนท.ศบร

แบบสารวจความคิดเห็น
ความต้องการของผู้ใช้บริการ

7

สรุปข้อมูลความคิดเห็นผู้ใช้บริการจากแบบสารวจความคิดเห็น ภายใน
ผู้ใช้บริการเสนอแรงงานจังหวัด และส่งสาเนาให้ส่วนกลาง* ทราบ วันที่ 15
ทาง e-mail : cts.molofficers@gmail.com เพื่อเป็นข้อมูล ส.ค. 66
ให้คณะทางานฯ (ส่วนกลาง) พิจารณากระบวนงานบริการ
ที่จะให้บริการในปีงบประมาณถัดไป

จนท.ศบร แบบสรุปผลการสารวจความคิดเห็น
ความต้องการของผู้ใช้บริการ
(แบบ ศบร.06)

หมายเหตุ ส่วนกลาง* หมายถึง สานักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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5.แผนการปฏิบัติงาน (ต.ค. 65 – ก.ย. 66)
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66

- ให้บริการประชาชนด้านแรงงาน
โดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
เป้าหมายของกิจกรรม
(ต.ค. 65 – ก.ย. 66)
- จานวนผู้ได้รับบริการด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
เชิงปริมาณ จานวน 286,000 ราย
เชิงคุณภาพ จานวน 117,260 ราย
ติดตามผล ร้อยละ 50 ของความสาเร็จจากงานบริการรับเรื่อง-ส่งต่อที่ได้รับการ
บรรจุ และ/หรือผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือและ/หรือได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

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

เป้าหมายของ สรจ.
(ต.ค. 65 – ก.ย. 66)
ตามตารางเปูาหมายการให้บริการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางเป้าหมายการดาเนินงานรายจังหวัด (ต.ค. 65 - ก.ย. 66)
จังหวัด
ก. ประสานฯ
ก. บริหารจัดการฯ
ติดตามผล
กระบี่
กาฬสินธุ์
กาแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ชลบุรี
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี (1)
นนทบุรี (2)
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี

4,550
4,240
4,240
4,850
4,750
4,850
4,240
4,040
4,850
4,240
4,140
4,550
4,650
4,850
4,650
4,850
4,850
4,850
4,240
4,240
4,040
3,940
4,850
4,850

1,867
1,740
1,740
1,990
1,949
1,890
1,740
1,658
1,990
1,740
1,699
1,867
1,908
1,990
1,908
1,990
1,990
1,990
1,740
1,740
1,658
1,617
1,990
1,990

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ร้อยละ 50 ของความสาเร็จ
จากงานบริการรับเรื่อง-ส่งต่อ
ที่ได้รับการบรรจุ และ/หรือ
ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือ
และ/หรือได้รับสิทธิประโยชน์
ตามกฎหมาย
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ลาดับ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม (1)
มหาสารคาม (2)
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลาปาง
ลาพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์

ก. ประสานฯ
4,650
4,750
4,750
4,850
4,040
4,550
4,040
4,850
4,040
4,850
4,040
4,650
4,040
4,040
3,940
4,450
4,040
4,650
4,240
3,940
4,850
4,240
4,850
4,850
4,650
4,240
4,850
3,940
4,240
4,240
4,750
4,140
4,750
4,850
4,850
4,240

ก. บริหารจัดการฯ
1,908
1,949
1,949
1,990
1,658
1,867
1,658
1,990
1,658
1,990
1,658
1,908
1,658
1,658
1,617
1,827
1,658
1,908
1,740
1,617
1,990
1,740
1,990
1,990
1,908
1,740
1,990
1,617
1,740
1,740
1,949
1,699
1,949
1,990
1,990
1,740

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ติดตามผล

ร้อยละ 50 ของความสาเร็จ
จากงานบริการรับเรื่อง-ส่งต่อ
ที่ได้รับการบรรจุ และ/หรือ
ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือ
และ/หรือได้รับสิทธิประโยชน์
ตามกฎหมาย
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ลาดับ
61
62
63
64

จังหวัด

ก. ประสานฯ

ก. บริหารจัดการฯ

หนองคาย
อุดรธานี
อุทัยธานี
อุบลราชธานี

4,650
4,235
3,935
4,850

1,908
1,738
1,615
1,990

รวมทั้งสิ้น

286,000

117,260

ติดตามผล

6. การติดตามผลการดาเนินงานและรายงานผลตามตัวชี้วัด
ตารางการรายงานผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม

รายงานส่ง
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66

หมายเหตุ

ศบร.01
ศบร.02
ศบร.03
ศบร.04
ศบร.05
สารวจความคิดเห็น
ผู้ใช้บริการ

สรจ. และ ส่วนกลาง
สรจ. และ ส่วนกลาง
เฉพาะ สรจ.
สรจ. และ ส่วนกลาง
สรจ. และ ส่วนกลาง

ศบร.06

สรจ. และ ส่วนกลาง

สรุปลงแบบ ศบร.06

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนผังแสดงขั้นตอนการรายงาน
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
รายงาน
1. แผนเปูาหมายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศบร.01)
2. แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศบร.02)
3. แผนปฏิบัติงานประจาเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศบร.03)
4. Check List การพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ศบร.04)
5. การใช้จ่ายเงินศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ศบร.05)
6. สรุปผลการสารวจความคิดเห็นความต้องการของผู้ใช้บริการ (ศบร.06)

สานักงานแรงงานจังหวัด

เสนอแรงงานจังหวัด
พิจาณา/ทราบ

แก้ไข

เห็นชอบ

จัดเก็บ

รายงานส่วนกลาง
เป็นไฟล์ PDF
E-mail : cts.molofficers@gmail.com
1. แบบ ศบร. 01
2. แบบ ศบร. 02
3. แบบ ศบร. 03
4. แบบ ศบร. 04
5. แบบ ศบร. 05

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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7. พื้นที่ดาเนินการ
เคาน์เตอร์/ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จานวน 64 แห่ง 62 จังหวัด
8. หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
9. เอกสารแนบ
1) แบบฟอร์ม แผนเปูาหมายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศบร.01)
2) แบบฟอร์ม การจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศบร.02)
3) แบบฟอร์ม การจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศบร.03)
4) แบบ Check List การพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ศบร.04)
5) แบบฟอร์ม รายงานการใช้จ่ายเงินศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ศบร.05)
6) แบบสารวจความคิดเห็นความต้องการของผู้ใช้บริการ
7) แบบสรุปผลการสารวจความคิดเห็นความต้องการของผู้ใช้บริการ (ศบร.06)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน
ของศูนย์บริการ/เคาน์เตอร์บริการกระทรวงแรงงาน

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือ
และติดตามการจัดการบริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน
แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อคัดกรองความต้องการของผู้ขอรับบริการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในส่วนภูมิภาค
และติดตามผลการจัดบริการด้านแรงงาน
2. เป้าหมายของงาน/ตัวชี้วัด
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตามผล
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โครงการ/ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เชิงปริมาณ :
- จานวนประชาชน
วัยแรงงานที่ได้รับบริการ
ด้านแรงงานผ่าน
อาสาสมัครแรงงาน
253,925 ราย

เชิงปริมาณ :
- ร้อยละของประชาชน
วัยแรงงานที่ได้รับบริการ
จากการคัดกรองเพื่อส่งต่อ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(ร้อยละ 45)

เชิงคุณภาพ :
- ร้อยละของประชาชน
วัยแรงงานที่ได้รับการ
คัดกรองเพื่อส่งต่อ
(ร้อยละ 41)

เชิงคุณภาพ :
- ผลการคัดกรอง/ส่งต่อ
ของแต่ละจังหวัด ให้เป็นไป
ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
(ร้อยละ 41)

เป้าหมาย
ของกิจกรรม

เป้าหมายของสานักงานแรงงาน
จังหวัด/แบบรายงาน

114,266 คน

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแบบฟอร์ม สภ. 4
ผ่านระบบออนไลน์

46,849 คน

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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3. ขั้นตอนการทางาน
4.1 การคัดกรอง/ส่งต่อ
4.1.1 สานักงานแรงงานจังหวัดทบทวนภารกิจ ให้ความรู้ หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่
สานักงานแรงงานจังหวัดต้องดาเนินการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน หรือ
อาจจะจัดประชุมพัฒนาแนวทางการให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการให้มีประสิทธิภาพ
4.1.2 สานักงานแรงงานจังหวัดรวบรวมข้อมูลผู้ประสงค์ขอรับบริการ ที่อาสาสมัครแรงงานได้นามา
คัดกรอง จัดลาดับความเหมาะสม และความจาเป็นในการรับบริการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) สานักงานแรงงานแรงงานบันทึกข้อมูลการให้บริการประชาชน เช่น ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่
อายุ อาชีพ ปัญหา/ความต้องการบริการจากหน่วยงาน โดยเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานตามแบบรับ - ส่งต่อ ของผู้รับบริการด้าน
แรงงานรายบุคคล (แบบ สภ. 2 และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูล)
(2) การเก็บข้อมูลบริการด้านแรงงาน ให้จาแนกเรื่องที่ประชาชนมารับบริการด้านต่าง ๆ
ได้แก่ สิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การจัดหางาน การฝึกอาชีพและการติดตามสิทธิประโ ยชน์
ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานต่างประเทศ
(3) การนาข้อมูลผู้รับบริการมาจัดกลุ่มตามภารกิจการให้บริการของหน่วยงาน เพื่อส่งต่อไป
ยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อรับบริการตามความต้องการต่อไป
4.2 การติดตามผล ติดตามผลการได้รับบริการของประชาชน จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66

กิจกรรม
1. การคัดกรอง/ส่งต่อ
2. การติดตามผล
3. การายงาน

6. การติดตามผลการดาเนินงานและรายงานผลตามตัวชี้วัด
รายงานผลการคัดกรอง/ส่งต่อ และติดตามผล ให้กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภ าค
ทาง สภ. 4 ออนไลน์ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
7. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
8. หน่วยงานรับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9179

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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การประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสานักงานแรงงานจังหวัด
(โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อ ศึก ษา วิเ คราะห์ปัจ จัย ที่ส ่ง ผลต่อ ความส าเร็จ ของการขับ เคลื่อ นการดาเนิน งานโครงการ
ขับ เคลื ่อ นกลไกเชิง นโยบายในการปูอ งกัน และแก้ไ ขปัญ หาการค้า มนุษ ย์ด ้า นแรงงานไปสู ่ก ารปฏิบ ัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.2 เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อ เป็น
แนวทางในการปรับ ปรุง /พัฒ นางานด้า นการปูอ งกัน และแก้ไ ขปัญ หาการค้า มนุษ ย์ด ้า นแรงงาน ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เป้าหมายของงาน/ตัวชี้วัด
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตามผลภายใต้
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน
กิจกรรมหลัก : ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่
เป้าหมาย
ของกิจกรรม
เชิงปริมาณ :
รายงานผลประเมินการ
- ผลการประเมินการดาเนินงาน ดาเนินงานโครงการตาม
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์
นโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนของสานักงานแรงงาน และแผนของสานักงาน
จังหวัด จานวน 1 เรื่อง
แรงงานจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ
เชิงคุณภาพ :
พ.ศ. 2565 ทั้ง 76
- ความสาเร็จของการ
จังหวัด
ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนของสานักงาน
แรงงานจังหวัด
(ดาเนินการสาเร็จทั้ง 5 ขั้นตอน)

เป้าหมายของสานักงาน
แรงงานจังหวัด/แบบรายงาน
รายงานผลประเมินการ
ดาเนินงานโครงการตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของสานักงาน
แรงงานจังหวัด
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ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ :
- จานวนประชาชน
วัยแรงงานที่ได้รับ
บริการด้านแรงงาน
เชิงคุณภาพ :
- ร้อยละของประชาชน
วัยแรงงานที่ได้รับการ
คัดกรองเพื่อส่งต่อ

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ผลสัมฤทธิ์
1) สามารถดาเนินการประเมินผลโครงการฯ ได้บรรลุตามเปูาหมาย จานวน 1 เรื่อง และสานักงานแรงงานจังหวัด
ดาเนินการประเมินผลโครงการฯ ได้สาเร็จ ทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) เตรียมการประเมินผล (2) จัดทาโครงการฯ
(3) ดาเนินการประเมินผล (4) ประมวล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการประเมิน (5) สรุปรายงานผลประเมิน
โครงการฯ ฉบับสมบูรณ์
2) สามารถนาปัญหา อุปสรรคที่ได้จากการประเมินผลโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการปูองกันและ
แก้ไ ขปัญ หาการค้า มนุษ ย์ด้า นแรงงานไปสู่ก ารปฏิบัติ ปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 มาจัด ทาเป็น ข้อ เสนอแนะ
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ นาไปเป็นแนวทางปรับปรุง/พัฒนางานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้โครงการบรรลุผลสาเร็จมากยิ่งขึ้น
3. รูปแบบของการทางาน
สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล ดาเนินการดังนี้
3.1 สารวจความต้องการประเมินผลการดาเนินงาน ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสานักงาน
แรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้ในการประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.2 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน กิจกรรมหลัก : ให้บริการด้าน
แรงงานแก่ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ กิจกรรมรอง : บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
เรื่อง : การประเมินผลโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.3 ขออนุมัติดาเนินการประเมินผลการดาเนินงาน ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสานักงาน
แรงงานจังหวัด เพื่อดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงานฯ โดยกาหนดรูปแบบการประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายฯ ส่งให้สานักงานแรงงานจังหวัด
3.4 กาหนดกรอบเกณฑ์การประเมินผล เพื่อให้สานักงานแรงงานจังหวัดใช้ในการดาเนินการประเมินผลตาม
นโยบายฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่
(1) รูปแบบ ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน
(2) กาหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม พร้อมทั้งกาหนดกลุ่มเปูาหมาย
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 แจ้งกรอบเกณฑ์การประเมินผล ขั้นตอนการประเมินผลพร้อมแบบรายงานและกรอบระยะเวลาในการ
รายงานผลการดาเนินงาน ให้สานักงานแรงงานจังหวัดทราบเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทุกจังหวัด
สานักงานแรงงานจังหวัด ดาเนินการ ดังนี้
3.6 ดาเนินการตามขั้นตอนการประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์มและรอบการ
รายงานที่กาหนด
3.7 จัดทารายงานสรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่ม ส่งให้สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อรวบรวมและสรุปผล
เสนอปลัดกระทรวงแรงงาน และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
หมายเหตุ : หากมีการปรับปรุงรูปแบบจะดาเนินการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
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4. ขั้นตอนการทางาน
4.1 ส่วนกลาง โดยสานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล มีขั้นตอนการทางาน ดังนี้
ลาดับ

วิธีการดาเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการประเมินผล
1
(1) สารวจความต้องการการประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
ของสานักงานแรงงานจังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่สานักงานแรงงานจังหวัด
ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 1 โครงการ เพื่อใช้ในการดาเนินการประเมินผล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(2) สรุปผลการสารวจโครงการ/กิจกรรม ที่จะดาเนินการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
และแจ้งเวียนสานักงานแรงงานจังหวัดรับทราบ เพื่อเตรียมดาเนินการประเมินผล
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาโครงการฯ
2
(1) จัดทาเกณฑ์และรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สานักงานแรงงานจังหวัด
โดยดาเนินการภายใต้
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน
กิจกรรมหลัก : ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่
กิจกรรมรอง : บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ในส่วนของการประเมินผล
การดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสานักงานแรงงานจังหวัด เรื่อง “การประเมินผล
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ให้สานักงานแรงงานจังหวัดเป็น 2 งวด งวดละ 6 เดือน ดังนี้
งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเตรียมการประเมิน จัดทาโครงการ และ
ดาเนินการในการประเมินผลเบื้องต้น เช่น จัดประชุมชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง หรือประสานแจ้งแนวทางการสารวจแก่กลุ่มเปูาหมายที่เกีย่ วข้อง
งวดที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2566) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินการสารวจและจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหรือแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) สรุปรายงานผลฯ
และจัดทาเล่มสรุปรายงานผลการประเมินโครงการฯในรูปเล่มฉบับสมบูรณ์
(2) ขออนุมัติปลัดกระทรวงแรงงานเห็นชอบการดาเนินการประเมินผล “เรื่อง การประเมินผลโครงการ
ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(3) จัดทาแนวทางการปฏิบัติงานฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สานักงานแรงงานจังหวัด
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการประเมินผล
3
(1) กาหนดรูปแบบที่ใช้ในการประเมินผลและกรอบเกณฑ์การประเมินผล ประกอบด้วย
- ประเด็นการประเมินผล
- ขอบเขตการประเมินผล
- ข้อคาถาม
- ตัวชี้วัด และวิธีการคานวณ
- กลุ่มเปูาหมาย
(2) จัดประชุมชี้แจงฯ แนวทางการประเมินผลโครงการฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
หรือแจ้งเวียน (ร่าง) กรอบเกณฑ์การประเมินผลโครงการฯ ให้สานักงานแรงงานจังหวัดร่วมพิจารณา และ
รวบรวมจัดทากรอบเกณฑ์ฉบับสมบูรณ์ แจ้งเวียนสานักงานแรงงานจังหวัดเพื่อรับทราบ และเตรียมการประเมินผล
ในขั้นตอนต่อไป
(3) จัดทาแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาแนกตามกลุม่ เปูาหมาย
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ก.ย.
ต.ค. 65
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ลาดับ
วิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 4 ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
4
(1) จัดทาไฟล์บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามในรูปแบบไฟล์ Excel พร้อมจัดทาคู่มือชี้แจงการลงรหัสข้อมูล
การบันทึกข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม ส่งให้สานักงานแรงงานจังหวัดเป็นแนวทาง
การดาเนินงาน
(2) จัดทาคู่มือการเขียนสรุปรายงานผลการประเมินโครงการฯ ให้สานักงานแรงงานจังหวัดเพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดทาสรุปรายงานผลฯ
(3) รวบรวมและประมวลผลของสานักงานแรงงานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และจัดทา (ร่าง) สรุปผลการประเมิน
โครงการฯ ในภาพรวมทั่วประเทศ
ขั้นตอนที่ 5 จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
5
- จัดทาสรุปรายงานผลการประเมินโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์ นาเรียนผู้บริหารทราบ
- แจ้งเวียนผลการประเมินโครงการฯ ผ่านระบบอินทราเน็ตกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนาข้อเสนอแนะไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ก.พ.
ส.ค. 66

ก.ย. 66

4.2 ส่วนภูมิภาค โดยสานักงานแรงงานจังหวัด มีขั้นตอนการทางาน ดังนี้
ลาดับ

วิธีการดาเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการประเมินผล
1 สานักงานแรงงานจังหวัดร่วมพิจารณารายละเอียดกรอบเกณฑ์
การประเมินผล ประกอบด้วย ประเด็นการประเมินผล ขอบเขต
การประเมิน ข้อคาถาม ตัวชี้วัดและวิธีการคานวณตัวชี้วัด

ขั้นตอนที่ 2 จัดทาโครงการฯ
2 สานักงานแรงงานจังหวัดขออนุมัตจิ ากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
หัวหน้าส่วนราชการตามทีไ่ ด้รับมอบหมายตามอานาจหน้าที่
ในจังหวัด เพื่อจัดทาโครงการประเมินผลฯ
หมายเหตุ : กลุ่มเปูาหมายในส่วนของสถานประกอบกิจการ
ขอให้สานักงานแรงงานจังหวัดพิจารณากาหนดการจัดเก็บข้อมูล
ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการประเมินผล
3 (1) จัดประชุมชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง หรือประสานแจ้งแนวทางการสารวจ
แก่กลุ่มเปูาหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
สถานประกอบกิจการ
(2) ดาเนินการสารวจและจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ พร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลจากแบบสอบถาม
(3) บันทึกผลสารวจจากแบบสอบถามในไฟล์บันทึกข้อมูล (Excel)
ที่กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผลกาหนด

ระยะเวลา

แบบรายงานและเอกสาร

พ.ย.
ธ.ค. 65

- แบบ สตป.วป. (ปม.66) ขั้นตอนที่ 1
- ไฟล์ผลการพิจารณา (ร่าง) กรอบเกณฑ์
ในการประเมินผลโครงการฯ จานวน 1 ฉบับ
ทางไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์
e-mail : evanews62@gmail.com
โดยรายงานผลการดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 1
ภายในวันที่ 6 มกราคม 2566

ม.ค. 66

- แบบ สตป.วป. (ปม.66) ขั้นตอนที่ 2
- สาเนาโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติ
จากผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน 1 โครงการ
ทางไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์
e-mail : evanews62@gmail.com
โดยรายงานผลการดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 2
ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ก.พ.
เม.ย. 66

- แบบ สตป.วป. (ปม.66) ขั้นตอนที่ 3
(โปรดระบุจานวนกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้
สารวจทั้งหมด)
- สาเนารายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ในจังหวัดหรือสาเนาหนังสือแจ้งเวียน
การประสานการสารวจแก่กลุ่มเปูาหมาย
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ฉบับ
- ไฟล์บันทึกข้อมูลแบบสอบถาม
(Excel) จานวน 1 ฉบับ
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ลาดับ

วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา

แบบรายงานและเอกสาร
ทางไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์
e-mail : evanews62@gmail.com
โดยรายงานผลการดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 3
ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ขั้นตอนที่ 4 ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
4 (1) ประมวล วิเคราะห์ และสรุปผลการประมวลในภาพรวมจาก
ฐานข้อมูลที่มีการแปลผลจากไฟล์บันทึกข้อมูล
(2) จัดทา (ร่าง) สรุปรายงานผลการประเมินผลโครงการฯ เสนอต่อ
ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหรือแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) สรุปรายงานผลฯ
(3) ปรับปรุง/แก้ไข (ร่าง) สรุปรายงานผลการประเมินผลโครงการฯ
ตามมติที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหรือแจ้งเวียนหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 5 จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
5 จัดทาเล่มสรุปรายงานผลการประเมินโครงการฯ ในรูปเล่มฉบับ
สมบูรณ์ส่งให้สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และ
ประเมินผล จานวน 1 ฉบับ

พ.ค.
ก.ค.66

- แบบ สตป.วป. (ปม.66) ขั้นตอนที่ 4
- สาเนารายงานการประชุม หรือสาเนา
แจ้งเวียนผลการพิจารณา (ร่าง) สรุปผล
การประเมินผลโครงการฯ
พร้อมผลการพิจารณาของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ฉบับ
ทางไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์
e-mail : evanews62@gmail.com
โดยรายงานผลการดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 4
ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2566

ส.ค. 66

- แบบ สตป.วป. (ปม.66) ขั้นตอนที่ 5
- สรุปรายงานผลการประเมินโครงการฯ
ดังนี้
(1) สรุปรายงานผลการประเมินโครงการฯ
รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 ฉบับ
ทางไปรษณีย์
(2) สรุปรายงานผลการประเมินโครงการฯ
ในรูปแบบไฟล์ PDF จานวน 1 ไฟล์
ทางไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์
e-mail : evanews62@gmail.com
โดยรายงานผลการดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 5
ภายในวันที่ 4 กันยายน 2566
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5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66

หน่วยงาน ก.ย. ต.ค.
65

ส่วนกลาง
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการประเมิน สตป.วป.
(1) สารวจความต้องการการ
ประเมินผลการดาเนินงานตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
ของสานักงานแรงงานจังหวัด
เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการ/
กิจกรรมทีส่ านักงานแรงงาน
จังหวัดได้ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 1 โครงการ เพื่อใช้
ในการดาเนินการประเมินผล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(2) สรุปผลการสารวจโครงการ/
กิจกรรม ที่จะดาเนินการ
ประเมินผลในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 และแจ้งเวียน
สานักงานแรงงานจังหวัด
รับทราบ เพื่อเตรียมดาเนินการ
ประเมินผล
(ดาเนินการเดือนสิงหาคม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาโครงการฯ
สตป.วป.
(1) จัดทาเกณฑ์และรายละเอียด
การจัดสรรงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
ให้สานักงานแรงงานจังหวัด
(2) ขออนุมัติปลัดกระทรวง
แรงงานเห็นชอบการดาเนินการ
ประเมินผล “เรื่อง การประเมินผล
โครงการขับเคลื่อนกลไก
เชิงนโยบายในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(3) จัดทาแนวทางการปฏิบัติงานฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ให้สานักงานแรงงานจังหวัด
(เริ่มดาเนินการเดือนกันยายน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
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กิจกรรม

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66

หน่วยงาน ก.ย. ต.ค.
65

ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการประเมินผล สตป.วป.
(1) กาหนดรูปแบบที่ใช้ใน
การประเมินผลและกรอบเกณฑ์
การประเมินผล
(2) จัดประชุมชี้แจงฯ แนวทาง
การประเมินผลโครงการฯ
ผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) หรือ
แจ้งเวียน (ร่าง) กรอบเกณฑ์
การประเมินผลโครงการฯ
ให้สานักงานแรงงานจังหวัด
ร่วมพิจารณา และรวบรวม
จัดทากรอบเกณฑ์ฉบับสมบูรณ์
แจ้งเวียนสานักงานแรงงาน
จังหวัดเพื่อรับทราบ และ
เตรียมการประเมินผลในขั้นตอนต่อไป
(3) จัดทาแบบสอบถามที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จาแนกตามกลุ่มเปูาหมาย
ขั้นตอนที่ 4 ประมวลผล
สตป.วป.
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
(1) จัดทาไฟล์บันทึกข้อมูลจาก
แบบสอบถามในรูปแบบไฟล์
Excel พร้อมจัดทาคูม่ ือชี้แจง
การลงรหัสข้อมูล การบันทึก
ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล
จากแบบสอบถาม ส่งให้
สานักงานแรงงานจังหวัด
เป็นแนวทางการดาเนินงาน
(2) จัดทาคู่มือการเขียนสรุป
รายงานผลการประเมิน
โครงการฯ ให้สานักงานแรงงาน
จังหวัดเพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดทาสรุปรายงานผลฯ
(3) รวบรวมและประมวลผล
ของสานักงานแรงงานจังหวัด
ทั้ง 76 จังหวัด และจัดทา
(ร่าง) สรุปผลการประเมิน
โครงการฯ ในภาพรวม
ทั่วประเทศ
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กิจกรรม

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66

หน่วยงาน ก.ย. ต.ค.
65

ขั้นตอนที่ 5 จัดทารายงาน
สตป.วป.
ฉบับสมบูรณ์
- จัดทาสรุปรายงานผลการ
ประเมินโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์
นาเรียนผู้บริหารทราบ
- แจ้งเวียนผลการประเมิน
โครงการฯ ผ่านระบบ
อินทราเน็ตกระทรวงแรงงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนาข้อเสนอแนะไป
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ส่วนภูมภิ าค
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการประเมิน
- สรจ. ร่วมพิจารณาร่วม
พิจารณารายละเอียด
กรอบเกณฑ์การประเมินผล
ประกอบด้วย
(1) ประเด็นการประเมินผล
(2) ขอบเขตการประเมิน
(3) ข้อคาถาม
(4) ตัวชี้วัดและวิธีการคานวณ
ตัวชี้วัด
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาโครงการ
- สรจ. ขออนุมัตผิ ู้ว่าราชการ
จังหวัด เพื่อจัดทาโครงการ
ประเมินผลฯ
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการประเมินผล
3.1 จัดประชุมชี้แจงหัวหน้า
ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ที่เกี่ยวข้อง หรือประสาน
แจ้งแนวทางการสารวจ
แก่กลุ่มเปูาหมายที่เกีย่ วข้อง
3.2 ดาเนินการสารวจและ
จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่พร้อม
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3.3 บันทึกผลสารวจจาก
แบบสอบถามในไฟล์บันทึก
ข้อมูล (Excel) ที่กลุ่มงาน
วิเคราะห์และประเมินผลกาหนด

สรจ.

สรจ.

สรจ.
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กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 ประมวลผล วิเคราะห์
ข้อมูล และสรุปผล

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66

หน่วยงาน ก.ย. ต.ค.
65

สรจ.

4.1 ประมวล วิเคราะห์ และ
สรุปผลการประมวลในภาพรวม
จากฐานข้อมูลที่มีการแปลผล
จากไฟล์บันทึกข้อมูล
4.2 จัดทา (ร่าง) สรุปรายงานผล
การประเมินผลโครงการฯ เสนอ
ต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
หรือแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
เพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) สรุป
รายงานผลฯ
4.3 ปรับปรุง/แก้ไข (ร่าง) สรุป
รายงานผลการประเมินผล
โครงการฯ ตามมติที่ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการหรือแจ้งเวียน
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 5 จัดทารายงาน
ฉบับสมบูรณ์

สรจ.

จัดทาสรุปรายงานผล
การประเมินโครงการฯ รูปเล่ม
ฉบับสมบูรณ์ และในรูปแบบ
ไฟล์ PDF ส่งให้สานักตรวจและ
ประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์
และประเมินผล

6. การติดตามผลการดาเนินงานและรายงานผลตามตัวชี้วัด
6.1 การรายงานผลการด าเนิ น งานตามแบบรายงานและผลการใช้ จ่ า ยเงิ น ของการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสานักงานแรงงานจังหวัด ปี 2566 (แบบ สตป.วป. (ปม.66)
ใน 5 ขั้นตอน พร้อมเอกสารประกอบตามที่กาหนด
6.2 การติดตามผลตามตัวชี้วัด ดังนี้
(1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการประเมินการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของ
สานักงานแรงงานจังหวัด จานวน 1 เรื่อง
- สานักงานแรงงานจังหวัดรายงานสรุปผลการประเมินโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์ ภายในเดือนกันยายน
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(2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนของสานักงานแรงงานจังหวัด (ดาเนินการสาเร็จทั้ง 5 ขั้นตอน) สานักงานแรงงานจังหวัดรายงานผลความสาเร็จ
ของการดาเนินงานทั้ง 5 ขั้นตอน ตามระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
(2.1) รายงานผลการดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 1 ภายในวันที่ 6 มกราคม 2566
(2.2) รายงานผลการดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 2 ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
(2.3) รายงานผลการดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 3 ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566
(2.4) รายงานผลการดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 4 ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2566
(2.5) รายงานผลการดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 5 ภายในวันที่ 4 กันยายน 2566
6. พื้นที่ดาเนินการ : สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
7. หน่วยงานรับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล โทรศัพท์ 0 2232 1440
8. แบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินของการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
- แบบ สตป.วป. (ปม.66) (รายงานขั้นตอนที่ 1 – 5)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงาน
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โครงการสารวจข้อมูลความต้องการแรงงาน
ของสถานประกอบการ
แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสารวจข้อมูลและบันทึกข้อมูลความต้องการแรงงาน การเข้าออกจากงานของแรงงานในสถานประกอบการ
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกาลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย
1.2 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ระดับจังหวัด
สาหรับนาไปใช้ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้าหมายของงาน/ตัวชี้วัด
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตามผล
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทางและมาตรการด้านแรงงาน 28 เรื่อง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงาน
ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร (ร้อยละ 90)
กิจกรรมหลัก : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ :
- จานวนการสารวจความ
ต้องการแรงงานการเข้าออก
จากงานของแรงงานในสถาน
ประกอบการ
ที่บันทึกเข้าสูร่ ะบบฐานข้อมูล
อุปสงค์อุปทานตามเปูาหมายที่
กาหนด
เชิงคุณภาพ :
- ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ
สารวจข้อมูลความต้องการ
แรงงานของสถานประกอบการ

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เป้าหมาย
ของกิจกรรม

ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการโครงการสารวจ
ข้อมูลความต้องการแรงงาน
ของสถานประกอบการ

มีฐานข้อมูลการสารวจ
ความต้องการแรงงาน
การเข้าออกจากงานของ
แรงงานในสถานประกอบการ
1).จัดทาโครงการสารวจข้อมูล และมีรายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และ
ความต้องการแรงงานของ
อุปทานแรงงาน ระดับ
สถานประกอบการ เสนอ
จังหวัด ที่มีความถูกต้อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ
2) การสารวจและบันทึกข้อมูล สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
ในระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และ
อุปทานกาลังคนเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเปูาหมาย
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เป้าหมายของสานักงานแรงงาน
จังหวัด/แบบรายงาน
1).สานักงานแรงงานจังหวัด
มีข้อมูลสารวจความต้องการ
แรงงาน การเข้าออกจากงาน
ของแรงงานในสถานประกอบการ
ในระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และ
อุปทานกาลังคนเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเปูาหมาย
2).สานักงานแรงงานจังหวัด
มีรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
อุปสงค์และอุปทานแรงงาน
ระดับจังหวัด และเผยแพร่
สู่สาธารณะ พร้อมทั้งนาเข้า
ประกอบการวางแผนกาลังคน
ระดับจังหวัด ผ่านกลไก
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
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ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เป้าหมาย
ของกิจกรรม

เป้าหมายของสานักงานแรงงาน
จังหวัด/แบบรายงาน

3) การเบิกจ่ายเงินและรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566
4) จัดทารายงานผล
การวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และ
อุปทานแรงงาน ระดับจังหวัด
5) เผยแพร่รายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์
และอุปทานแรงงาน ระดับ
จังหวัด ผ่านช่องทางเว็บไซต์
แรงงานงานจังหวัด

3. รูปแบบของการทางาน
สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด ดาเนินงานโดยการสารวจข้อมูลความต้องการแรงงาน การเข้าออก
จากงานของแรงงานในสถานประกอบการ.ระดับจังหวัด ที่มีลูกจ้างต่ากว่า 50 คน และบันทึกข้อมูลที่ได้การสารวจลงใน
ระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกาลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย ทั้งนี้กาหนดให้สารวจและบันทึกข้อมูล
ในระบบฐานข้อมูลอุป สงค์และอุปทานกาลั งคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย ระหว่า งวันที่ .1 มกราคม –
30 เมษายน 2566 จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลและจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน
ระดับจังหวัด เพื่อให้มีข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการที่สะท้อนกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
4. ขั้นตอนการทางาน
4.1 ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด วางแผนด าเนิ น โครงการส ารวจข้ อ มู ล ความต้ อ งการแรงงานของ
สถานประกอบการ กาหนดกลุ่มเปูาหมาย กาหนดพื้นที่ในการสารวจ และกาหนดระยะเวลาในการสารวจ และจัดทา
โครงการดังกล่าวเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ
4.2 ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ด าเนิ น การเชื่ อ มโยงแบบ ส ารวจอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานก าลั ง คน
(https://ldls.mol.go.th/survey) กับเว็บไซต์ของสานักงานแรงงานจังหวัด และประสานงานหอการค้าจังหวัด
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัด สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (ศูนย์ภาค) และเครือข่าย
ภาคเอกชนต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือในการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการในพื้นที่
ตอบแบบสารวจ
4.3 สานักงานแรงงานจังหวัด ดาเนินการสารวจข้อมูลด้วยแบบสารวจข้อมูลความต้องการแรงงานของ
สถานประกอบการ ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า 50 คน ด้วยการสุ่มตั วอย่าง (Sampling) รายชื่อจาก
ฐานข้ อ มู ล สถานประกอบการที่ อ ยู่ ใ นระบบประกั น สั ง คม ณ ปั จ จุ บั น และส ารวจให้ ค รบตามเปู า หมาย
โดยให้ดาเนินการสารวจระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566
4.4 สานักงานแรงงานจังหวัด ดาเนินการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสารวจลงในระบบฐานข้อมูลอุปสงค์
และอุปทานกาลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย โดยดาเนินการบันทึกข้อมูลให้ครบตามเปูาหมายการสารวจ
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
4.5 สานั กงานแรงงานจังหวัด.ดาเนินการเบิกจ่ายและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566
(แบบรายงาน น.ศ. 1.2) ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
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4.6 ส านั กงานแรงงานจั ง หวัด ดาเนิน การวิเคราะห์ ข้อ มูล และจั ดทารายงานผลการวิ เคราะห์ ข้อมู ล
อุปสงค์และอุปทานแรงงาน ระดับจังหวัด พร้อมกับส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF ให้กองเศรษฐกิจ
การแรงงาน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4.7 สานักงานแรงงานจังหวัด เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ระดับจังหวัด
ในเว็ บ ไซต์ ข องสานั ก งานแรงงานจั ง หวั ด หรื อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กาหนดเ ผยแพร่
ภายใน 15 สิงหาคม 2566
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66

5.1 สรจ.วางแผนดาเนินโครงการสารวจ
ข้ อ มู ล ความ ต้ อ งการ แร งงานของ
สถานประกอบการ กาหนดกลุ่มเปูาหมาย
กาหนดพื้นที่ในการสารวจ และกาหนด
ระยะเวลาในการส ารวจ และจั ด ท า
โครงการดังกล่าว เพื่อเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติ
5.2 สรจ.ดาเนินการเชื่อมโยงแบบสารวจ
อุ ป ส ง ค์ แ ล ะ อุ ป ท า น ก า ลั ง ค น
(https://ldls.mol.go.th/survey) กับ
เว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งานแรงงานจั งหวั ด
และประสานงานหอการค้ า จั ง หวั ด
สภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด สมาคม
ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัด สมาพันธ์
เอสเอ็มอีไทย.(ศูนย์ภาค).และเครือข่าย
ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อ ขอความร่วมมื อ
ในการเชื่อมโยง กับเว็บไซต์ รวมถึง การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ส ถานประกอบการ
ในพื้นที่ตอบแบบสารวจ
5.3 สรจ. ด าเนิ น การส ารวจข้ อ มู ล
ด้ ว ยแบบส ารวจข้ อ มู ล ความต้ อ งการ
แรงงานของสถานประกอบการ
จากสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า
5 0 ค น ด้ ว ย ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง
(Sampling).ร า ย ชื่ อ จ า ก ฐ า น ข้ อ มู ล
สถา นป ร ะ กอบ กา ร ที่ อ ยู่ ในร ะ บ บ
ประกั น สั ง คมในปั จ จุ บั น และส ารวจ
ให้ครบตามจานวนเปูาหมายที่กาหนด
5.4 สรจ. จังหวัด ดาเนินการบันทึกข้อมูล
ที่ได้จากการสารวจลงในระบบฐานข้อมูล
อุปสงค์ และอุ ปทานก าลั งคนเพื่ อรองรั บ
อุ ตสาหกรรมเปู าหมาย โดยด าเนิ นการ
บันทึกข้อมูลให้ครบตามเปูาหมายการสารวจ
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กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66

5.5 สรจ. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและ
จั ด ท ารายงานผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
อุปสงค์และอุปทานแรงงาน ระดับจังหวัด
พร้ อมกั บส่ งรายงานฉบั บสมบู รณ์
ให้กองเศรษฐกิจการแรงงาน
5.6 สรจ. เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์
ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ระดับ
จั งหวั ด ในเว็ บ ไซต์ ของ สรจ.หรื อ
ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

15
ส.ค.

6. การติดตามผลการดาเนินงานและรายงานผลตามตัวชี้วัด
6.1 จั ด ส่ งโครงการส ารวจข้ อ มูล ความต้ องการแรงงานของสถานประกอบการ ประจ าปีง บประมาณ
พ.ศ. 2566 ของจังหวัด ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 (เอกสารแนบ 1)
6.2.รายงานผลการดาเนินการเชื่องโยง Link.แบบสารวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกาลังคนเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเปูาหมาย ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 (เอกสารแนบ 2)
6.3 รายงานผลการส ารวจและบันทึกข้ อมูล ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ประจาปี
งบประมาณ 2566 (แบบรายงาน นศส. 1.1) ที่ สรจ. ดาเนินการสารวจและบันทึกในระบบฐานข้อมูลฯ ในช่วง
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2566 ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 (เอกสารแนบ 3)
6.4 รายงานผลการเบิ กจ่ายเงินงบประมาณ 2566 โครงการส ารวจข้อมูล ความต้องการแรงงานของ
สถานประกอบการ (แบบรายงาน นศส. 1.2) ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 (เอกสารแนบ 4)
6.5 ส่งรายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ระดับจังหวัด ในรูปแบบไฟล์ PDF
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 (เอกสารแนบ 5)
6.6 ส่งหลักฐานการเผยแพร่เล่มรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ระดับจังหวัด
ในเว็บไซต์ของสานักงานแรงงานจังหวัด (เอกสารแนบ 6)
7. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
8. หน่วยงานรับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
8.1 กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา โทรศัพท์ 0 2232 1473 หรือ
1380 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ labourecon.nss@.mol.mail.go.th
8.2 สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
9. เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 แบบฟอร์มรายงานส่งโครงการสารวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัด ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
(ผ่าน Google forms)
อนุมัติโครงการฯ
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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เอกสารแนบ 2 แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการเชื่องโยง Link แบบสารวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกาลังคน
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย (ผ่าน Google forms)
รายงานผลการเชื่อมโยง Link แบบสารวจฯ
ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566

เอกสารแนบ 3 แบบฟอร์มรายงานผลการสารวจและบันทึกข้อมูลฯ ทีส่ านักงานแรงานจังหวัดฯ
ดาเนินการสารวจและบันทึกในระบบฐานข้อมูลฯ ประจาปีงบประมาณ 2566 (แบบรายงาน นศส.1.1)
(ผ่าน Google forms)
แบบรายงาน นศส.1.1
ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

เอกสารแนบ 4 แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2566 โครงการสารวจข้อมูลความต้องการ
แรงงานของสถานประกอบการ (แบบรายงาน นศส.1.2) (ผ่าน Google forms)
แบบรายงาน นศส.1.2
ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566

เอกสารแนบ 5 แบบฟอร์มส่งเล่มรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ระดับจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผ่าน Google forms)
ส่งเล่มรายงานฯ
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เอกสารแนบ 6 แบบฟอร์มแนบหลักฐานการเผยแพร่เล่มรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และ
อุปทานแรงงาน ระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผ่าน Google forms)
เผยแพร่เล่มรายงานฯ
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566

หมายเหตุ : - ให้สานักงานแรงงานจังหวัด รายงานผล ข้อ 6 ให้กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุม่ งานนโยบายเศรษฐกิจแรงงาน
รายสาขาทราบ ทางแบบฟอร์มตามข้อ 9 เอกสารแนบ 1 – 6
- ไม่ต้องส่งเอกสารตัวจริงมาที่กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา
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การจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด ในการสนับสนุน
งานวางแผนนโยบายและแผนงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่
1.2 เพื่อให้สานั กงานแรงงานจังหวัดสามารถให้บริการข้อมูลด้านแรงงานที่รวดเร็ว ถูกต้องแก่ทุกหน่วยงาน
ในจังหวัด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้นาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
ในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ด้วย
1.3 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดทาและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงานในระดับพื้นที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลกระทบต่อภาคแรงงานในระดับพื้นที่
2. เป้าหมายของงาน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดที่จะใช้ในการติดตามผล
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทางและมาตรการด้านแรงงาน 28 เรื่อง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงาน
ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร (ร้อยละ 90)
กิจกรรมหลัก : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมรอง : ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดทาบทวิเคราะห์
การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
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ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เชิงปริมาณ :
- จานวนรายงาน
สถานการณ์แรงงาน
และดัชนีชี้วัดภาวะ
แรงงาน (สรจ.)
380 เล่ม และเอกสาร
สรุปผลสารวจความ
คิดเห็นที่มีต่อรายงาน
สถานการณ์แรงงาน
จังหวัดละ 1 ชุด
รวม 76 ชุด (ตามแบบ
รายงาน นศส. 2.3)
ส่งผ่าน google Sheet
และทางไปรษณีย์)
(456 เล่ม/ชุด)
เชิงเวลา :
- ร้อยละของรายงาน
สถานการณ์แรงงาน
จังหวัดที่จัดส่ง
ให้ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด (สรจ.)
เชิงคุณภาพ :
- ร้อยละของจานวน
ความคิดเห็น
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
จากรายงานสถานการณ์
และดัชนีชี้วัดภาวะ
แรงงาน (สรจ.)

เป้าหมาย
ของกิจกรรม

ระดับความสาเร็จของการ
1. เพื่อจัดทาบทวิเคราะห์การ
ดาเนินการโครงการการจัดทา รายงานสถานการณ์และดัชนี
บทวิเคราะห์การรายงาน
ชีว้ ัดภาวะแรงงานจังหวัด
สถานการณ์และดัชนีชี้วัด
ในการสนับสนุน งานวางแผน
ภาวะแรงงานจังหวัด
นโยบาย และแผนงานของ
1. สานักงานแรงงานจังหวัด หน่วยงานในระดับพื้นที่
2. เพื่อให้สานักงานแรงงาน
ส่งเล่มรายงานสถานการณ์
จังหวัดสามารถให้บริการ
แรงงานครบ จานวน 5 เล่ม
(รายไตรมาส 4 เล่ม และรายปี ข้อมูลด้านแรงงานที่รวดเร็ว
ถูกต้อง แก่ทุกหน่วยงาน
1 เล่ม)
2. สานักงานแรงงานจังหวัด ในจังหวัด ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ได้นาไปใช้
ส่งเล่มรายงานสถานการณ์
ประโยชน์ในการวางแผน
แรงงานภายในระยะเวลา
เชิงยุทธศาสตร์ และบริหาร
ที่กาหนด
3. สานักงานแรงงานจังหวัด จัดการเชิงกลยุทธ์ในพื้นที่
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เผยแพร่เล่มรายงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานการณ์แรงงานจังหวัด
รวมทั้งให้บริการแก่ผู้สนใจ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. สานักงานแรงงานจังหวัด ทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ด้วย
ดาเนินการสารวจความคิดเห็น 3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการจัดทาและวิเคราะห์
กลุ่มเปูาหมายที่มตี ่อ
สถานการณ์ดา้ นแรงงานในระดับ
สถานการณ์แรงงานจังหวัด
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(แบบรายงาน นศส. 2.1)
ส่งสรุปผลสารวจความคิดเห็น ต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มี
ที่มีต่อรายงานสถานการณ์
ผลกระทบต่อภาคแรงงานในระดับ
แรงงานจังหวัด (ตามแบบ
พื้นที่
รายงาน นศส. 2.3) และ
บันทึกผลการสารวจในรูปแบบ
Google Sheet ภายในวันที่
31 สิงหาคม 2566 และส่ง
ทางไปรษณียด์ ้วย
5. สานักงานแรงงานจังหวัด
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ครบตาม
เปูาหมาย

เป้าหมายของสานักงานแรงงาน
จังหวัด/แบบรายงาน
1. สานักงานแรงงานจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนา
ข้อมูลสถานการณ์แรงงานมาใช้
ประโยชน์ ในการจัดทา
แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อกลุม่ ผู้ใช้แรงงาน
ทั้งในระบบและนอกระบบ
ได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์
และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และสามารถ
วางแผนด้านแรงงานของจังหวัด
2. สานักงานแรงงานจังหวัด
มีข้อมูลด้านแรงงานที่ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน สามารถให้บริการ
แก่จังหวัด และผู้สนใจ และ
จัดทาสถานการณ์แรงงาน
ในแต่ละจังหวัด เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
(ผู้ว่าราชการจังหวัด)
คณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด
เพื่อประกอบการพิจารณาค่าจ้าง
ขั้นต่าจังหวัดตามสภาพพื้นที่
สภาหอการค้าจังหวัด
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ภาคและเขต) หน่วยงานภาครัฐ
สถาบันการศึกษา กระทรวงอื่น ๆ
และนักวิชาการ ในการวางแผน
เชิงพื้นที่
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3. รูปแบบของการทางาน
สานักงานแรงงาน 76 จังหวัด ดาเนินการจัดทาและเผยแพร่บทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัด
ภาวะแรงงานเป็นรายไตรมาส/รายปี จานวนทั้งสิ้น 5 เล่ม (ไตรมาสละ 1 เล่ม และรายปี 1 เล่ม) และเอกสารสรุปผล
สารวจความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด 1 ชุด โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1) รวบรวม และสืบค้นข้อมูล
2) บันทึกข้อมูล 3) ประมวลผล แปรผล และจัดทาแผนภาพ แผนภูมิ แผนผัง 4) จัดทารายงานสถานการณ์แรงงาน
และข้ อมู ล ด้ านแรงงานที่ เกี่ ย วข้ องกั บ กิ จ กรรมด้ า นแรงงาน และจั ด ท าผลส ารวจความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ รายงาน
สถานการณ์ฯ จานวน 1 ชุด (แบบรายงาน นศส. 2.3) โดยการติด ตามการใช้ประโยชน์จากข้อมูล สถานการณ์
แรงงานของบุคคลทั่วไปในจังหวัดโดยให้สานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดส่งแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด (แบบรายงาน นศส. 2.1) ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่จัดส่งรายงานสถานการณ์
แรงงานจังหวัดเป็นประจาหรือประชาชนผู้ใช้ข้อมูลสถานการณ์แรงงาน เพื่อให้ตอบแบบสอบถามกลับมา โดยทาการ
สารวจปีละ 1 ครั้ง
4. ขั้นตอนการทางาน
4.1 การจัดทารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด (ที่มีบทวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานเพิ่มเติม)
จัดทารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด รายไตรมาส / รายปี (นับตามปฏิทินเพื่อให้สอดคล้องกับ
การจัดเก็บข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน) จานวนทั้งสิ้น 5 เล่ม
ซึ่งมีบทวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานบรรจุอยู่ด้วย คือ
ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 (กรกฎาคม – กันยายน 2565)
กาหนดเผยแพร่ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
กาหนดเผยแพร่ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
รายปี 2565 (มกราคม – ธันวาคม 2565)
กาหนดเผยแพร่ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 (มกราคม – มีนาคม 2566)
กาหนดเผยแพร่ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 (เมษายน – มิถุนายน 2566)
กาหนดเผยแพร่ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566
และเพื่อให้การจัดทารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอให้ดาเนินการ
ตามคู่มือการจัดทารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบ
Intranet ของกระทรวงแรงงาน เลือกดาวน์โหลดคู่มือ เลือกคู่มือการจัดทารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) มกราคม 2565 หรือลิงก์ https://intranet.mol.go.th/download ทั้งนี้ หากจังหวัดมีข้อมูล
ตรงตามไตรมาสที่จะเผยแพร่ก็สามารถดาเนินการได้เลย แต่หากไม่มีข้อมูลตรงตามไตรมาสและจาเป็นต้องใช้ข้อมูล
เพื่อเป็นตัวแทนไตรมาสก็ขอให้ระบุด้ วยว่านาข้อมูลช่วงเวลาใดมาจัดทาเป็นบทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน
ในหัวข้อต่าง ๆ
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4.2 การเผยแพร่สถานการณ์แรงงานจังหวัด ผ่าน Website สานักงานแรงงานจังหวัด Website จังหวัด
ภายในระยะเวลาที่กาหนด (เป็นตัวชี้วัด) และดาเนินการเผยแพร่ผ่านองค์การแรงงานต่าง ๆ ในจังหวัด หรือสถาบันการศึกษา
ในจังหวัดหรือแจกในงานประชุมของจังหวัด เป็นต้น
4.3 การติดตามการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถานการณ์แรงงานของบุคคลทั่วไปในจังหวัด โดยให้สานักงาน
แรงงานจังหวัดทุกจังหวัดส่งแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด (แบบรายงาน นศส. 2.1)
ให้ กั บ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่ จั ด ส่ ง รายงานสถานการณ์ แ รงงานจั ง หวั ด เป็ น ประจ าหรื อ ประชาชนผู้ ใ ช้ ข้ อ มู ล
สถานการณ์แรงงาน เพื่อให้ตอบแบบสอบถามกลับมา โดยทาการสารวจปีละ 1ครั้ ง โดยส ารวจกับผู้ ใช้รายงาน
สถานการณ์แรงงานจังหวัดตามจานวนที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสมหรือเพียงพอต่อ การเป็นตัวอย่างของประชากรผู้ใช้
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด (ตามตารางของ Yamane)
4.4 สรุปและประมวลผลการสารวจความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ตามแบบรายงาน
นศส. 2.3 และบันทึกผลลงใน Google Sheet ส่งให้กองเศรษฐกิจแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และทางไปรษณีย์ด้วย
5. ตารางแผนการปฏิบัติงาน
(เป็นกาหนดเวลาการส่งมอบผลผลิตของสานักงานแรงงานจังหวัด)
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

ต.ค
65

พ.ย
65

ธ.ค.
65

ม.ค
66

ก.พ มี.ค
66 66

เม.ย. พ.ค.
66 66

มิ.ย
66

ก.ค. ส.ค.
66 66

ก.ย
66

กิจกรรมที่ต้องดาเนินการ (สรจ.)
1. จัดทารายงานสถานการณ์
แรงงานจังหวัดรายไตรมาส โดยมี
บทวิเคราะห์จากดัชนีชี้วัดภาวะ
แรงงานเพิ่มเติม (ตามปีปฏิทิน)
จังหวัดละ 5 เล่ม/ปี เผยแพร่และ
จัดส่งภายในเวลาที่กาหนด
- ไตรมาส 3/65 (ก.ค. – ก.ย. 65)
- ไตรมาส 4/65 (ต.ค. – ธ.ค. 65)
- รายปี 2565 (ม.ค. – ธ.ค. 65)
- ไตรมาส 1/66 (ม.ค. – มี.ค.66)

*
15
พ.ย.
*
15
ก.พ.
*
15
ก.พ.
*
15
พ.ค.

- ไตรมาส 2/66 (เม.ย. – มิ.ย. 66)
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ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค.
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/
65 65 65 66 66 66 66 66
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
2. สรจ.ส่งออกแบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์
แรงงานจังหวัด (แบบรายงาน
นศส. 2.1)
*
3. รายงานผลการเบิกจ่าย
5
เม.ย.
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 5 เมษายน
2566 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่
5 สิงหาคม 2566 (แบบรายงาน
นศส. 2.2) ในรูปแบบ Google Sheet

4. ส่งสรุปผลการสารวจความ
คิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์
แรงงานจังหวัด ปีงบประมาณ 2566
(แบบรายงาน นศส. 2.3) และ
บันทึกผลการสารวจฯ
ในรูปแบบ google Sheet
พร้อมทั้งจัดส่งให้กองเศรษฐกิจการ
แรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจ
การแรงงานรายสาขา ภายในวันที่
31 สิงหาคม 2566 และทางไปรษณีย์

มิ.ย
66

ก.ค. ส.ค.
66 66

ก.ย
66

*
5 ส.ค.

*
31
ส.ค.

6. การติดตามผลการดาเนินงานและรายงานผลตามตัวชี้วัด
6.1 เผยแพร่ และจั ด ส่ งเล่ ม รายงานสถานการณ์ แ รงงานจัง หวัด ไตรมาสละ 1 เล่ ม และรายปี 1 เล่ ม
รวมทั้งสิ้น 5 เล่ม ให้กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา
ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 (กรกฎาคม – กันยายน 2565)
เผยแพร่ : ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2565 และจัดส่งเล่ม : ภายในวันที่ 22 พ.ย. 2565
ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
เผยแพร่ : ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2566 และจัดส่งเล่ม : ภายในวันที่ 22 ก.พ. 2566
รายปี 2565 (มกราคม – ธันวาคม 2565)
เผยแพร่ : ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2566 และจัดส่งเล่ม : ภายในวันที่ 22 ก.พ. 2566
ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 (มกราคม – มีนาคม 2566)
เผยแพร่ : ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2566 และจัดส่งเล่ม : ภายในวันที่ 22 พ.ค. 2566
ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 (เมษายน – มิถุนายน 2566)
เผยแพร่ : ภายในวันที่ 15 ส.ค. 2566 และจัดส่งเล่ม : ภายในวันที่ 22 ส.ค. 2566
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ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด จั ด ส่ ง รายงานสถานการณ์ แ รงงานจั ง หวั ด รายไตรมาส/ปี ทางไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ labourecon.nss@mol.mail.go.th ต้องจัดส่งทั้งหนังสือนาส่ง (หนังสือนาส่งควรมี QR Code
เล่มรายงานสถานการณ์ฯ ) และไฟล์หนังสือรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด พร้อมหลักฐานการเผยแพร่ อาทิ
ภาพถ่ายหน้าจอการเผยแพร่ใน Website และ Link การเข้าถึงรายงานฯ กองเศรษฐกิจการแรงงาน จึงจะประทับตรารับได้
หากขาดไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง กองเศรษฐกิจการแรงงานจะไม่รับประทับตราหนังสือ
6.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
สานักงานแรงงานจังหวัดรายงานผลการเบิกจ่าย (แบบรายงาน นศส. 2.2) ครั้งที่ 1 ภายในวันที่
5 เมษายน 2566 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 พร้อมแนบแบบรายงานที่ผ่านการรับรองข้อมูล
จากแรงงานจังหวัด ในรูปแบบ Google Sheet หากพบมีเงินเหลือจ่ายขอให้ดาเนินการส่งคืน กองบริหารการคลัง
(กลุ่มงานงบประมาณ) พร้อมส่ งส าเนาหลักฐานการคืนเงิน มายังกองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบาย
เศรษฐกิจแรงงานรายสาขา ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ labourecon.nss@mol.mail.go.th
6.3 สานักงานแรงงานจังหวัดสรุปผลการสารวจความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด จัดส่งให้
กองเศรษฐกิจ การแรงงาน กลุ ่ม งานนโยบายเศรษฐกิจ แรงงานรายสาขา ทางไปรษณีย์อ ิเ ล็ก ทรอนิก ส์
labourecon.nss@mol.mail.go.th และบันทึกผลการสารวจฯ ในรูปแบบ Google Sheet ภายในวันที่ 31
สิงหาคม 2566
7. พื้นที่ดาเนินการ :
สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
8. หน่วยงานรับผิดชอบ :
กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา
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ภาคผนวก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัตงิ าน
การจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด

แบบรายงาน นศส. 2.1 – 2.3
ตาม QR CODE
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แบบรายงาน นศส. 2.1 : แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ “รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด........”
ปีงบประมาณ 2566

แบบรายงาน นศส. 2.2 : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2566
การจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด

แบบรายงาน นศส. 2.3 : สรุปผลการสารวจความคิดเห็นที่มีต่อ “รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด”.
ปีงบประมาณ 2566
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โครงการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570)

แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สานักงานแรงงานจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาแรงงาน
ของจังหวัดมีแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นด้านแรงงานที่กระทรวงแรงงานเกี่ยวข้อง ตลอดจนทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด นโยบายและทิศทาง
การพัฒนาตามแผนของกระทรวงแรงงาน และสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
1.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนงาน/โครงการและการของบประมาณของแต่ละจังหวัดและตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้าหมายของงาน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตาม
ผลภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/ผลผลิต : การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน
กิจกรรมหลัก : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ :
- จานวนนโยบาย
ข้อเสนอแนะ แนวทาง
และมาตรการด้านแรงงาน
28 เรื่อง
เชิงคุณภาพ :
- ร้อยละของนโยบาย
ข้อเสนอแนะ แนวทาง และ
มาตรการด้านแรงงานที่ผา่ น
ความเห็นชอบจากผู้บริหาร
(ร้อยละ 90)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
เชิงปริมาณ :
- จานวนแผนปฏิบัติการ
ด้านแรงงานระดับจังหวัด
(พ.ศ. 2566 - 2570)
ฉบับทบทวน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

เป้าหมาย
ของกิจกรรม
จังหวัดละ 1 แผน
รวม 76 แผน

เป้าหมายของสานักงานแรงงาน
จังหวัด/แบบรายงาน
- สานักงานแรงงานจังหวัด
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทา
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับ
จังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)
ฉบับทบทวน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
เป้าหมายจังหวัดละ 1 แผน

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ :
- ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้านแรงงานระดับจังหวัด
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับ
ทบทวน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ตามระดับ
ความสาเร็จของการจัดทาแผนฯ
แบ่งเป็น 5 ระดับ
(ตามรายละเอียดคาอธิบาย
ตัวชี้วัด)

เป้าหมาย
ของกิจกรรม
ระดับคะแนนที่ 5

เป้าหมายของสานักงานแรงงาน
จังหวัด/แบบรายงาน
- สานักงานแรงงานจังหวัด
สามารถจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ด้านแรงงานระดับจังหวัด
(พ.ศ. 2566 - 2570)
ฉบับทบทวน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
และผ่านความเห็นชอบ
จากผู้ว่าราชการจังหวัด
รวมทั้งมีการรายงานการ
ขับเคลื่อนแผนในเชิงบูรณาการ
ด้านแรงงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัด

คาอธิบ ายตัว ชี้วัด : ระดับ ความสาเร็จ ของการทบทวนและจัด ทาแผนปฏิบัติก ารด้านแรงงานระดับ จัง หวัด
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยพิจารณาจากความสาเร็จของการดาเนินงาน
เป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นระดับขั้นความสาเร็จ (Milestone)
แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ขั้นตอนการดาเนินงาน (1- 5)
สานักงานแรงงานจังหวัดทบทวนกลไกคณะทางานทบทวนและจัดทาแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด
1
2
3

4

5

(พ.ศ. 2566 - 2570) ของจังหวัด
สานักงานแรงงานจังหวัดจัดเตรียมข้อมูลและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมคณะทางานทบทวนและจัดทาแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัด...
(พ.ศ. 2566 - 2570) โดยในขั้นตอนที่ 1 – 3 กาหนดให้สานักงานแรงงานดาเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนพฤศจิกายน 2565 – มิถุนายน 2566) และรายงานความก้าวหน้าการดาเนิน
โครงการให้กระทรวงแรงงาน(การรายงานตามแบบรายงานครั้งที่ 1) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
สานักงานแรงงานจังหวัดจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับ
ทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีโครงการหรือกิจกรรมภายใต้ประเด็นการพัฒนาที่ตอบสนอง
ต่อค่าเปูาหมายและตัวชี้วัดบรรจุอยู่ในแผน และนาแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับ จังหวัดฯ เสนอต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ความเห็นชอบแผนฯ และรายงานผลการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด
(พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กระทรวงแรงงาน (การรายงานตาม
แบบรายงานครั้งที่ 2) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
สานักงานแรงงานจังหวัดดาเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสาธารณชน จานวนอย่างน้อย 1 ช่องทาง
และการนาโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฯ ไปเสนอขอบรรจุในแผนพัฒนาพื้นที่
(แผนพัฒนาภาค หรือแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และรายงานการขับเคลือ่ นแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด
(พ.ศ. 2566 – 2570) ให้กระทรวงแรงงาน (การรายงานตามแบบรายงานครั้งที่ 3) ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566
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3. รูปแบบของการทางาน
3.1 ส่วนกลางโอนเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากงบรายจ่ายอื่น แผนงานพื้นฐาน
ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ผลผลิ ต การขั บ เคลื่ อ นนโยบายด้ า นแรงงาน
กิจ กรรม ยุ ทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริ ห ารจัดการแรงงาน ให้ จังหวัดเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.2 สานักงานแรงงานจังหวัดดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)
ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงาน
ภายนอกในพื้นที่จังหวัดที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
3.3 สานักงานแรงงานจังหวัดให้ความสาคัญกับการจัดทาและทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด
(พ.ศ. 2566 - 2570) ตามที่ได้จัดสรรงบประมาณ ดาเนินการตามขั้นตอนและรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ทั้ง นี้ หากมีงบประมาณคงเหลื อไม่ส ามารถเปลี่ ย นแปลงหมวดเงิ นงบประมาณได้
เนื่องจากเป็นงบรายจ่ายอื่น (งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์) ขอให้สานักงานแรงงานจังหวัด มีห นังสือส่งคืนเงิน
งบประมาณคงเหลือของโครงการให้สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันที่ 31
กรกฎาคม 2566 หากพ้นกาหนดดังกล่าว กองยุทธศาสตร์และแผนงานจะไม่ขอรับคืนเงินงบประมาณ
4. ขั้นตอนการทางาน
4.1 ส านัก งานแรงงานจัง หวัด ขออนุม ัต ิก ารด าเนิน โครงการทบทวนและพัฒ นาคุณ ภาพของ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติการ
ด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)
4.2 สานักงานแรงงานจังหวัดทบทวนคาสั่งคณะทางานทบทวนและจัดทาแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับ
จังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ทั้งนี้ หากสานักงานแรงงานจังหวัดพิจารณาว่าคาสั่งคณะทางานทบทวน และจัดทา
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด มีความเหมาะสมและองค์ประกอบครอบคลุมดีแล้ว ไม่ ต้องดาเนินการจัดทา
หรือปรับปรุงคาสั่งใหม่
4.3 ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล และศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ประกอบการจั ด ท า
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และทบทวน
องค์ประกอบของแผนและความเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด ได้แก่
4.3.1 การจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล และศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ จะน ามาใช้ ป ระกอบการทบทวน
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด ฯ ได้แก่ ข้อมูลในส่วนบริบทต่าง ๆ ของจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งจะเกี่ยวข้องในการวางแผนและขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด ในปี พ.ศ. 2566 - 2570 เช่น ข้อมูล
ทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาภาค ข้อมูลแผนพัฒนาจังหวด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570)
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด สถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัด
ในปัจจุบัน การวิเคราะห์ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อแรงงานในพื้นที่จังหวัด (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค) การทบทวนประเด็นปัญหาและความต้องการด้านแรงงานของพื้นที่ เป็นต้น และข้อมูลในส่วน
นโยบายและแผนของกระทรวงแรงงาน เช่น นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้น
ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการทบทวนแผนในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน
ระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จะดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งให้สานักงานแรงงานจังหวัดทราบเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
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4.3.2 การทบทวนองค์ประกอบของแผนและความเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) แผนระดับที่ 2
และแผนระดับ ที่ 3 โดยให้ จัดทาแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)
ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
จะแจ้งเวียนแบบฟอร์มการจัดทาแผนฯ และจัดส่งข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ของกระทรวงแรงงาน และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เพื่อนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนให้สานักงานแรงงานจังหวัดทราบผ่านทางระบบอินทราเน็ตกระทรวง
แรงงานอีกครั้งหนึ่งต่อไป
4.4 สานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุม คณะทางานทบทวนและจัดทาแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน
ระดั บ จั ง หวั ด (พ.ศ. 2566 - 2570) จ านวน 1 ครั้ ง เพื่ อ ทบทวนและจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นแรงงาน
ระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในการรายงานตามขั้ น ตอนที่ 4.1 – 4.3 ก าหนดให้ ส านั ก งานแรงงานรายงานความก้ า วหน้ า
การดาเนินโครงการตามแบบฟอร์มการรายงานครั้งที่ 1 ให้กระทรวงแรงงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
4.5 สานักงานแรงงานจังหวัดจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570)
ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีโครงการหรือกิจกรรมภายใต้ประเด็นการพัฒนาที่ตอบสนอง
ต่อค่าเปูาหมายและตัวชี้วัดบรรจุอยู่ในแผน และนาแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้ความเห็นชอบแผนฯ พร้อมทั้งจัดส่งไฟล์ข้อมูลแผนฯ
ที่ผ่ านความเห็ นชอบแล้ ว และรายงานผลการจัดทาแผนปฏิ บัติ การด้านแรงงานจังหวั ดฯ ฉบั บทบทวน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กระทรวงแรงงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
ในการรายงานตามขั้ น ตอนที่ 4.5 ก าหนดให้ ส านั ก งานจั ง หวั ด มี ห นั ง สื อถึ งกระทรวงแรงงาน
เพื่อรายงานผลการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบรายงานครั้งที่ 2) พร้อมไฟล์ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฯ ฉบับทบทวน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารเล่มแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน
ระดับจังหวัดฯ ให้กระทรวงแรงงาน
4.6 สานักงานแรงงานจังหวัด ดาเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน
ระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสาธารณชน และการนาโครงการ
ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด ฯ ไปเสนอขอบรรจุในแผนพัฒนาพื้นที่ (แผนพัฒนาภาค หรือ
แผนพัฒนาจังหวัด หรือแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568 และรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้กระทรวงแรงงาน
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 (รายงานครั้งที่ 3)
ในการรายงานตามขั้ น ตอนที่ 4.6 ก าหนดให้ ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด รายงานเกี่ ย วกั บ
การนาโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฯ ไปเสนอขอบรรจุในแผนพัฒนาพื้นที่ (แผนพัฒนา
ภาค แผนพั ฒ นาภาคกลุ่ ม จั ง หวั ด หรื อ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด หรื อ แผนพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น )
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 การดาเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นแรงงานระดั บ จั ง หวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ต่ อสาธารณชน จ านวนอย่ างน้ อย 1 ช่ องทาง
และการขับเคลื่อนแผนในเชิงบูรณาการด้านแรงงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัด โดยขอให้สานักงาน
แรงงานจังหวัดมีหนังสือถึงกระทรวงแรงงานเพื่อส่งแบบรายงานครั้งที่ 3 พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลของแบบรายงานฯ
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566
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5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
ต.ค.
65

กิจกรรม

พ.ย.
65

ธ.ค.
65

ม.ค.
66

ก.พ.
66

มี.ค.
66

เม.ย.
66

พ.ค.
66

มิ.ย.
66

ก.ค.
66

ส.ค.
66

ก.ย.
66

ส่วนกลาง
1. ส่วนกลางวางแผนจัดสรรงบประมาณและโอนเงิน
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ให้สานักงานแรงงานจังหวัด
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดทาแบบฟอร์ม
การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด
(พ.ศ. 2566 – 2570) และแจ้งเวียนแบบฟอร์มและข้อมูล
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ
กระทรวงแรงงาน และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของสานักงานปลัดกระทรวงให้
สานักงานแรงงานจังหวัดทางระบบอินทราเน็ตกระทรวง
แรงงาน
3. กองยุทธศาสตร์และแผนงานติดตามและรวบรวม
การรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานแรงงาน
จังหวัด และสรุปผลการดาเนินโครงการ

1
ครั้ง

1
ครั้ง

1
ครั้ง

ส่วนภูมิภาค
4. สานักงานแรงงานจังหวัด ขออนุมัติการดาเนิน
โครงการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน
ระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) และทบทวนคาสัง่
คณะทางานทบทวนและจัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)
7. สานักงานแรงงานจังหวัดจัดเตรียมข้อมูลและศึกษา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบ การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)
ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8. สานักงานแรงงานจังหวัด จัดประชุมคณะทางาน
ทบทวนและจัดทาแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด
(พ.ศ. 2566 - 2570) และรายงานความก้าวหน้าการดาเนิน
โครงการฯ ให้กระทรวงแรงงาน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
(รายงานครั้งที่ 1)
9. สานักงานแรงงานจังหวัด จัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับ
ทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และนาเสนอ
(ร่าง) แผนฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้ความเห็นชอบ
แผนฯ และส่งไฟล์ข้อมูลแผนให้กระทรวงแรงงาน
พร้อมรายงานผลการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน
ระดับจังหวัดฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ส่งแบบ
รายงาน
ครั้งที่ 1

ส่งแบบ
รายงาน
ครั้งที่ 2

(รายงานครั้งที่ 2)
10. สานักงานแรงงานจังหวัดรายงานผลการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570)
ส่งให้กระทรวงแรงงาน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566
(รายงานครั้งที่ 3)
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ส่งแบบ
รายงาน
ครั้งที่ 3
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6. การติดตามผลการดาเนินงานและรายงานผลตามตัวชี้วัด
สานักงานแรงงานจังหวัดจัดส่งข้อมูลให้กระทรวงแรงงานและจัดทาแบบรายงาน ดังนี้
6.1 สานักงานแรงงานจังหวัดจัดส่งไฟล์ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)
ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กระทรวงแรงงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ไม่ต้องจัดส่ง
เอกสารเล่มแผน) โดยให้จัดส่งไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ strategy.mol@gmail.com หรือสร้างไฟล์ข้อมูล
แผนเป็น QR Code เพื่อให้ดาวน์โหลดเอกสารในหนังสือถึงกระทรวงแรงงาน
6.2 สานักงานแรงงานจังหวัดจัดส่งแบบรายงานของโครงการทั้ง 3 ครั้ง ให้กระทรวงแรงงานภายในเวลา
ที่กาหนด โดยในการรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดทั้งการส่งแบบรายงาน (แบบรายงาน
ครั้งที่ 1 – 3) การรายงานผลการจัดทาแผนแล้วเสร็จ (การแจ้งส่งไฟล์ข้อมูลแผน) และการส่งคืนเงินงบประมาณ
คงเหลือของโครงการฯ ขอให้ทาหนังสือส่งด้วยทุกครั้ง
7. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
8. หน่วยงานรับผิดชอบ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2232 1300 โทรสาร 0 2248 2026 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ strategy.mol@gmail.com
9. เอกสารแนบ
9.1 แบบรายงานความก้าวหน้าการดาเนิน โครงการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด
(พ.ศ. 2566 - 2570) (แบบรายงานครั้งที่ 1)
9.2 แบบรายงานผลการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบรายงานครั้งที่ 2)
9.3 แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 -2570)
(แบบรายงานครั้งที่ 3)
QR Code แบบรายงานครั้งที่ 1 – 3
ของโครงการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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การจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด
แนวทางการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ 1 การสรรหาอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
1. วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินการสรรหาผู้แทนฝุายนายจ้าง ผู้แทนฝุายลูกจ้าง และเสนอรายชื่อผู้แทนภาครัฐ ต่อคณะกรรมการ
ค่าจ้าง ชุดที่ 22 (ชุดใหม่) แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด ตามระเบียบคณะกรรมการ
ค่าจ้างว่าด้วยการได้มาและการพ้นจากตาแหน่งของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด พ.ศ. 2552
2. เป้าหมายของงาน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดที่จะใช้ในการติดตามผล
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2566
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน
กิจกรรมหลัก : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมรอง : จัดทาข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ และ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อย : จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กิจกรรม
: การจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด ดังนี้
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เป้าหมาย
ของกิจกรรม

เชิงปริมาณ :
- จานวนนโยบาย ข้อเสนอแนะ
แนวทางและมาตรการ
ด้านแรงงาน 28 เรื่อง

เชิงปริมาณ :
- การจัดประชุม
คณะอนุกรรมการสรรหา
อนุกรรมการพิจารณา
อัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
จานวน 76 เรื่อง

เชิงปริมาณ :
จานวน 76 เรื่อง

เชิงคุณภาพ :
- ร้อยละของนโยบาย
ข้อเสนอแนะ แนวทางและ
มาตรการด้านแรงงานที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากผู้บริหาร
(ร้อยละ 90)

เชิงคุณภาพ :
- ร้อยละความสาเร็จของ
การสรรหาอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่า
จังหวัดทุกจังหวัดจากการ
ประชุมฯ

เชิงคุณภาพ :
ทุกจังหวัดเสนอรายชื่อ
อนุกรรมการฝ่ายนายจ้าง
และฝ่ายลูกจ้าง เสนอต่อ
คณะกรรมการค่าจ้างเพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป้าหมายของสานักงาน
แรงงานจังหวัด/แบบรายงาน
เชิงปริมาณ :
จังหวัดละ 1 เรื่อง
(ประชุมคณะอนุกรรมการ
สรรหาฯ 1 ครั้ง)
เชิงคุณภาพ :
แต่ละจังหวัดดาเนินการ
คัดเลือกอนุกรรมการ
ฝุายรัฐบาล และประชุม
เพื่อสรรหาอนุกรรมการ
ฝุายนายจ้างและฝุายลูกจ้าง
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3. รูปแบบของการทางาน
ทุกจังหวัดดาเนินการสรรหาอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22
(ชุดใหม่) ตามระเบียบคณะกรรมการค่าจ้างว่าด้วยการได้มาและการพ้นจากตาแหน่งของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตรา
ค่าจ้ างขั้นต่ าจั งหวัด พ.ศ. 2552 ในช่ว งเดือนตุล าคม 2565 – เมษายน 2566 ตามแผนการดาเนินการสรรหา
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22
4. ขั้นตอนการทางาน
4.1 เมื่อคณะกรรมการค่าจ้างกาหนดให้มีการสรรหาอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดทั่วประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจะมีหนังสือแจ้งสานักงานแรงงานจังหวัดให้ดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ
ค่าจ้างว่าด้วยการได้มาและการพ้นจากตาแหน่งของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด พ.ศ. 2552
และคู่มือการดาเนินการสรรหาคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22
4.2 กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร เสนอให้
คณะกรรมการค่าจ้างให้ความเห็นชอบ และจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
เสนอประธานกรรมการ (ปลัดกระทรวงแรงงาน) ลงนามแต่งตั้ง และมีหนังสือพร้อมสาเนาแจ้งจังหวัดต่อไป
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
แผนงาน/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
สรรหาอนุกรรมการพิจารณา
อัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด

ต.ค.
65

พ.ย.
65

ธ.ค.
65

ม.ค.
66

ก.พ.
66

มี.ค.
66

เม.ย.
66

พ.ค.
66

มิ.ย.
66

ก.ค.
66

ส.ค.
66

ก.ย.
66

1

6. การติดตามผลการดาเนินงานและรายงานผลตามตัวชี้วัด
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ (เมษายน 2566) ให้รายงานผลการใช้จ่ายเงินภายใน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ตามแบบฟอร์มรายงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2566 (ตามแบบข้อ 9.1)
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่รายงานตามแบบฟอร์มดังกล่าว ขอให้ตรงกับการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS และเบิกจ่ายให้ถูกต้อง
ตามผลผลิต กิจกรรมที่แจ้งไว้
6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ติดตามการรายงานผลตามแบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทน
ในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด และบัญชีรายชื่อผู้แทนสารองเป็นผู้แทนในคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด โดย Upload ไฟล์ตามเอกสารแนบ 9.2 ใน Google Drive ทั้งนี้ ขอให้ตั้งชื่อไฟล์
เป็นชื่อจังหวัด เพื่อง่ายต่อการค้นหา

bit.ly/3gfqBKl

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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7. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
8. หน่วยงานรับผิดชอบ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง โทรศัพท์ 02 232 1137, 02 232 1139,
02 232 1140 โทรสาร 02 643 4455 E-Mail : wco@mol.mail.go.th หรือ minimumwage588@gmail.com
9. เอกสารแนบ
9.1 แบบฟอร์มรายงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2566

bit.ly/3egvjXu
9.2 แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่า
จังหวัด และบัญชีรายชื่อผู้แทนสารองเป็นผู้แทนในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด

bit.ly/3TbcrIM
หมายเหตุ
สาหรับแผนการดาเนินการสรรหาคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด ในคณะกรรมการ
ค่าจ้างชุดที่ 22 และแผนผังขั้นตอนการดาเนินการสรรหาคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
ในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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กิจกรรมที่ 2 การสารวจค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทางานในภาคอุตสาหกรรม
1. วัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ไ ด้ข้อ มูล และรายงานผลการสารวจรายได้แ ละค่า ใช้จ่า ยที่จาเป็น ของแรงงานทั่ว ไป แรกเข้า
ท างานในภาคอุ ต สาหกรรม พ.ศ. 2566 น าเสนอคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาอั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต่ าจั ง หวั ด และ
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 คณะ และคณะกรรมการค่าจ้างเพื่อใช้ในการศึกษาและพิจารณาอัต ราค่าจ้า งขั้น ต่า
ตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
2. เป้าหมายของงาน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดที่จะใช้ในการติดตาม
ผลภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2566
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน
กิจกรรมหลัก : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมรอง : จัดทาข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อย : จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กิจกรรม : การจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด ดังนี้
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เชิงปริมาณ :
- จานวนนโยบาย
ข้อเสนอแนะ แนวทาง
และมาตรการด้านแรงงาน
28 เรื่อง

เชิงปริมาณ :
- จานวนผลสารวจ
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของ
แรงงานทั่วไปแรกเข้า
ทางานในภาคอุตสาหกรรม
ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้

เป้าหมาย
ของกิจกรรม

ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของแรงงาน
ทั่วไปแรกเข้าทางานในภาคอุตสาหกรรม
ในแต่ละจังหวัด โดยแยกตามพื้นที่
ได้แก่
1. ค่าจ้างของแรงงานทั่วไปแรกเข้า
ทางานต่อวัน
2 รายได้อื่นๆนอกเหนือค่าจ้างต่อวัน
เชิงคุณภาพ :
3. ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
เชิงคุณภาพ :
- ร้อยละของนโยบาย
- ร้อยละความสาเร็จของ 4. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการครองชีพ
ข้อเสนอแนะ แนวทางและ การสรุปผลสารวจข้อมูล
ตามอัตภาพ
มาตรการด้านแรงงานที่ผ่าน ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของ
5. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการครองชีพ
ความเห็นชอบจากผู้บริหาร แรงงานทั่วไปแรกเข้าทางาน ตามคุณภาพ
(ร้อยละ 90)
ในภาคอุตสาหกรรม
ของทุกจังหวัด
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เป้าหมายของ
สานักงานแรงงาน
จังหวัด/แบบรายงาน
ผลการสารวจฯ
กลุ่มตัวอย่างตาม
เปูาหมายที่กาหนด
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3. รูปแบบของการทางาน
ทุกจังหวัดดาเนินการสารวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นแรงงานทั่วไปที่ไม่เคยทางานหรือ
เคยทางานมาแล้วแต่รวมระยะเวลาการทางานเก่ากับงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันไม่เกิน 1 ปี และเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ตามจานวนที่สานักงานคณะกรรมการค่าจ้างกาหนด
4. ขั้นตอนการทางาน
4.1 กองเศรษฐกิจ การแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง จัดส่ งแบบสอบถามและแจ้งจานวน
ตัวอย่างสารวจให้กับสานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด
4.2 สานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดขออนุมัติดาเนินการสารวจฯ
4.3 สานักงานแรงงานจังหวัด สารวจข้อ มูล โดยการสัม ภาษณ์แ รงงานที่ทางานอยู่ใ นสถานประกอบ
กิจการทั่วประเทศ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ในอุตสาหกรรม 21 หมวด ตามที่กาหนด โดยสารวจข้อมูล ให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนเมษายน 2566 เพื่อให้ทุกจังหวัดได้ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของแรงงานในช่วงเวลาเดียว ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ใ นการประมวลผลข้อ มูล ในภาพรวมของประเทศ ทั้ง นี้ ขอให้สานัก งานแรงงานจังหวัด ปฏิบัติต าม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด
4.4 บันทึกข้อมูลการสารวจฯ ลงระบบ LaborQ1.net ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2566
4.5 ประมวลผลข้อมูลและจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2566
4.6 นาเสนอผลการสารวจต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดในการประชุมเดือน
มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าของจังหวัด
4.7 หากจังหวัดใดมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดาเนินการส่งคืนมายัง
กองบริหารการคลัง กลุ่มงานงบประมาณ โดยตรง พร้อมทั้ง ส่งสาเนาหนังสือการคืนเงินมายังกองเศรษฐกิจการ
แรงงาน สานักงานคณะกรรมการค่าจ้างทราบ
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66

1. ขออนุมัติโครงการและวางแผนการสารวจ
2. ดาเนินการสารวจ
3. บันทึกข้อมูลการสารวจฯ ในระบบ LaborQ1.net
และออกรายงานการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. ประมวลผลข้อมูลและจัดทารายงานผล
การวิเคราะห์ข้อมูล

5. นาเสนอผลการสารวจและรายงานการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา เสนออัตราค่าจ้างขั้นต่า
ของจังหวัด
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6. การติดตามผลการดาเนินงานและรายงานผลตามตัวชี้วัด
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
6.1.1 เมื่อสานักงานแรงงานจังหวัดดาเนินการสารวจและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขอให้รายงาน
ผลการดาเนินงานให้ทราบภายในเดือนพฤษภาคม 2566 โดยไม่ต้องส่งรูปเล่มรายงาน (ตามแบบข้อ 9.1)
6.1.2 เมื่อสานักงานแรงงานจังหวัดดาเนินการสารวจและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขอให้รายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินภายในเดือนพฤษภาคม 2566 ตามแบบฟอร์มรายงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2566
(ตามแบบข้อ 9.2) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่รายงานตามแบบฟอร์มดังกล่าว ขอให้ตรงกับการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS
และเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามผลผลิต กิจกรรมที่แจ้งไว้
6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ติดตามรายงานผลการสารวจค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทางาน
ในภาคอุตสาหกรรม ปี 2566 ผ่านระบบ LaborQ1.net
7. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
8. หน่วยงานรับผิดชอบ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง โทรศัพท์ 02 232 1139 , 02 232 1297
โทรสาร 02 643 4455 E-Mail : wco@mol.mail.go.th หรือ minimumwage588@gmail.com
9. เอกสารแนบ
9.1 แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการสารวจค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทางาน
ในภาคอุตสาหกรรม ปี 2566

bit.ly/3rI6mr3
9.2 แบบฟอร์มรายงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2566

bit.ly/3egvjXu
9.3 แบบสารวจฯ และคาชี้แจงเกี่ยวกับการสารวจจะส่งไปพร้อมหนังสือแจ้งให้ดาเนินการ
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กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
1. วัตถุประสงค์
สานั กงานแรงงานจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดจัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
1.1 ติดตามสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงงานของจังหวัด
1.2 แจ้งการใช้บังคับประกาศคณะกรรมการค่าจ้างในเรื่องต่าง ๆ
1.3 พิจารณาผลการสารวจข้อมูลที่ดาเนินการโดยจังหวัดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดอัตราค่าจ้าง
1.4 พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า, การกาหนดค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ,
การใช้บังคับมาตรการด้านค่าจ้าง และอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
2. เป้าหมายของงาน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดที่จะใช้ในการติดตามผล
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2566
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน
กิจกรรมหลัก : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรมรอง : จัดทาข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ
และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อย : จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กิจกรรม
: การจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด ดังนี้
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เชิงปริมาณ :
- จานวนนโยบาย
ข้อเสนอแนะ แนวทางและ
มาตรการ
ด้านแรงงาน 28 เรื่อง

เชิงปริมาณ :
- การจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่าจังหวัดทุกจังหวัด

เชิงคุณภาพ :
- ร้อยละของนโยบาย
ข้อเสนอแนะ แนวทางและ
มาตรการด้านแรงงานที่ผา่ น
ความเห็นชอบจากผู้บริหาร
(ร้อยละ 90)

เชิงคุณภาพ :
- ร้อยละความสาเร็จของ
ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่าของจังหวัด

เป้าหมาย
ของกิจกรรม
เชิงปริมาณ :
76 ครั้ง (76 จังหวัด)
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เป้าหมายของสานักงาน
แรงงานจังหวัด/แบบรายงาน
เชิงปริมาณ :
ประชุมจังหวัดละ 1 ครั้ง
ในเดือนมิถุนายน 2566
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3. รูปแบบของการทางาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดในเดือนมิถุนายน
จานวน 1 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2566 โดยมีแนวการประชุม ดังนี้
(1) รับทราบแผนการดาเนินงานของคณะกรรมการค่าจ้าง หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(2) รับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับใหม่หรือเพิ่มเติม
(3) รับทราบผลการสารวจค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทางานในภาคอุตสาหกรรม
ของจังหวัด ปี 2566 (รายละเอียดตามกิจกรรม 2)
(4) รับทราบกรอบและหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด หรือกรอบแนวทาง การ
ประชุมอื่น ๆ ตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง
(5) ติดตามและพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน และผลกระทบของจังหวัด
ในช่วงที่ผ่านมา (โดยจัดทาข้อมูลและพิจารณาตามกรอบฯ ในข้อ (4) )
(6) พิ จ ารณาและลงมติ เ สนออั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต่ าของจั ง หวั ด ต่ อ คณะกรรมการค่ า จ้ า ง (กรณี
คณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบกรอบและหลักเกณฑ์พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด)
(7) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า, การกาหนดค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือ, การพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของจังหวัด หรือเรื่องอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
หมายเหตุ แนววาระการประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง หรือ ตามที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ จังหวัดพิจารณาเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงบางวาระการประชุม โดยไม่กระทบต่อแผนการ
ดาเนินงานสาคัญตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง
4. ขั้นตอนการทางาน
4.1 จัดทาระเบียบวาระการประชุมตามแผนงาน (รายละเอียดตามข้อ 3 รูปแบบของการทางาน) และ
ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างมอบหมายซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
4.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด จานวน 1 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2566
(ตามระเบียบคณะกรรมการค่าจ้างว่าด้วยองค์ประชุมและวิธีการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด พ.ศ. 2553)
4.3 หลังจากประชุมคณะอนุกรรมการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทาสรุปผลการประชุม รายงานการประชุม
และรายงานการใช้จ่ายเงินให้สานักงานคณะกรรมการค่าจ้างภายในสองสัปดาห์
4.4 หากจังหวัดใดมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดประชุม คณะอนุก รรมการฯ ดาเนิน การส่งคืน
มายังกองบริหารการคลัง กลุ่มงานงบประมาณ โดยตรง พร้อมทั้ง ส่งสาเนาหนังสือการคืนเงินมายังกองเศรษฐกิจการแรงงาน
สานักงานคณะกรรมการค่าจ้างทราบ

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
ต.ค.
65

กิจกรรม

พ.ย.
65

ธ.ค.
65

ม.ค.
66

ก.พ.
66

มี.ค.
66

เม.ย.
66

พ.ค.
66

มิ.ย.
66

ก.ค.
66

ส.ค.
66

ก.ย.
66

- รวบรวมข้อมูลสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม และ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณา
อัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
จานวน 1 ครั้ง

6. การติดตามผลการดาเนินงานและรายงานผลตามตัวชี้วัด
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแบบฟอร์มรายงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาปี 2566 (ตามแบบข้อ 9.2) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่รายงานตามแบบฟอร์มดังกล่าว ขอให้ตรงกับการบันทึกข้อมูล
ในระบบ GFMIS และเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามผลผลิต กิจกรรมที่แจ้งไว้ ทั้งนี้ หากจังหวัดใดมีงบประมาณเหลือจ่าย
จากการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดาเนินการส่งคืนมายังกองบริหารการคลัง กลุ่มงานงบประมาณ โดยตรง
พร้อมทั้งส่งสาเนาหนังสือการคืนเงินมายังกองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานคณะกรรมการค่าจ้างทราบ
6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เมื่อจัดประชุมเสร็จในแต่ละครั้ง ให้รายงานผลการดาเนินงานภายในสองสัปดาห์
ทาง E-mail : wco@mol.mail.go.th ดังนี้
ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2566
(1) รายงานการประชุม
(2) แบบสรุปการประชุม (ตามแบบข้อ 9.1)
(3) แบบรายงานสรุปผลการประชุม
(4) บันทึกรับรองมติการประชุม
หมายเหตุ กรณีมีการพิจารณาเสนอแนะอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด สานักงานคณะกรรมการค่าจ้างจะจัดส่ง
แบบฟอร์ ม ข้อ (3) และ (4) พร้ อ มกรอบและหลั ก เกณฑ์ก ารพิ จ ารณาอั ต ราค่ า จ้า งขั้ น ต่ าจั งหวั ด ลงใน
อินทราเน็ตของกระทรวงแรงงาน
ทั้งนี้ ในการส่งเอกสารข้อเสนอแนะอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวั ด ขอให้สานักงานแรงงานจังหวัด
ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือประธานอนุกรรมการฯ
ลงนามในหนังสือนาส่งทุกครั้ง
7. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
8. หน่วยงานรับผิดชอบ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง โทรศัพท์ 02 232 1137, 02 232 1139 ,
02 232 1140 โทรสาร 02 643 4455 E-Mail : wco@mol.mail.go.th หรือ minimumwage588@gmail.com

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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9. เอกสารแนบ ได้แก่
9.1 แบบสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด

bit.ly/3CnmSSo
9.2 แบบฟอร์มรายงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2566

bit.ly/3egvjXu

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ภายใต้กลไกการบริหารจัดการทั้งระดับนโยบาย ระดับอานวยการ และระดับปฏิบัติ ที่แต่งตั้ง
ตามมติคณะรัฐมนตรี
2. เป้าหมายและตัวชี้วัดของงาน
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตามผล
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ
และแรงงานพิการ
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ร้อยละของแรงงานนอกระบบ
ตามแผนปฏิบัติการด้านการ
ส่ งเ ส ริ ม คุ้ ม ค ร อง แ ล ะ
พั ฒ นาแรงงานนอกระบบ
ของจังหวัด ได้รับการส่งเสริม
คุ้มครอง และพัฒนา

เชิงปริมาณ :
- จ านวนแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจ าปี ใ นพื้ น ที่ ใ นการ
ส่ ง เสริ ม คุ้ ม ครอง และ
พัฒนาแรงงานนอกระบบ
เชิงคุณภาพ :
- ร้ อ ยละของแรงงานนอก
ระบบตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ด้านการส่งเสริม คุ้มครอง
และพั ฒ นาแรงงานนอก
ระบบของจั ง หวั ด ได้ รั บ
การส่ งเสริ ม คุ้ มครอง และ
พัฒนา

เป้าหมาย
ของกิจกรรม

เป้าหมายของสานักงานแรงงาน
จังหวัด/แบบรายงาน

- จ านวนแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปีในพื้นที่ 76 ฉบับ
- ร้อยละของแรงงานนอกระบบ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีใน
พื้นที่ ได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง
และพัฒนา ร้อยละ 80

- จานวนแผนปฏิบัติการประจาปี
ของจังหวัด 1 ฉบับ
- ร้ อยละของแรงงานนอกระบบ
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
ในจั งหวั ด ได้ รั บ การส่ งเสริ ม
คุ้มครอง และพัฒนา ร้อยละ 80

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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การประเมิน
การประเมินผลการปฏิบั ติร าชการของส านักงานแรงงานจังหวัด ใช้เกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ
พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบของจังหวัด ตามเปูาหมาย
ที่กาหนด ดังนี้
(1) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
1.

2.

3.

4.

5.

ประเด็นการประเมิน
จัดทาร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัด) ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พร้อมบันทึกโครงการ/กิจกรรม เปูาหมาย และงบประมาณ
ลงในระบบ Google Sheet ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 (1 คะแนน)
- มีการจัดทาร่างแผนฯ และบันทึกในระบบภายในระยะเวลาที่กาหนด = 1 คะแนน
- มีการจัดทาร่างแผนฯ และบันทึกในระบบช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนด = 0.5 คะแนน
- ไม่มีการจัดทาร่างแผนฯ = 0 คะแนน
จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด หรือแจ้งเวียน
คณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 (จังหวัด) ส่งให้สานักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ
จานวน 1 ฉบับ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (1 คะแนน)
- มีการเห็นชอบแผน และส่งแผนให้ สนบ.ภายในระยะเวลาที่กาหนด = 1 คะแนน
- มีการเห็นชอบแผน และส่งให้ สนบ.ช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนด = 0.5 คะแนน
- ไม่มีการเห็นชอบแผน = 0 คะแนน
จัดประชุมศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัด (ภาคประชาชน) หรือจัดประชุม
หน่วยบริการชุมชนจังหวัด (ภาคประชาชน) จานวน 1 ครั้ง เพื่อสร้างการรับรู้แนวทาง
การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบของกระทรวงแรงงาน และหารือแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายและสถานการณ์
ด้านแรงงานในพื้นที่ (2 คะแนน)
- มีการประชุม = 2 คะแนน
- ไม่มีการประชุม แต่มีการบูรณาการในพื้นที่ = 1 คะแนน
- ไม่มีการประชุม และไม่มีการบูรณการในพื้นที่ = 0 คะแนน
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 (จังหวัด) ในระบบ Google Sheet ประจาเดือน (2 คะแนน)
- มีการรายงานผล 4 - 5 ครั้ง = 2 คะแนน
- มีการรายงานผล 2 - 3 ครั้ง = 1 คะแนน
- มีการรายงานผล น้อยกว่า 2 ครั้ง = 0 คะแนน
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 (จังหวัด) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเปูาหมายที่กาหนด
(2 คะแนน)
- มีผลการดาเนินงาน ร้อยละ 40 ขึ้นไป = 2 คะแนน
- มีผลการดาเนินงาน ร้อยละ 20 – 39.9 = 1 คะแนน
- มีผลการดาเนินงาน ต่ากว่าร้อยละ 20 = 0 คะแนน

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มี

ไม่มี
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ประเด็นการประเมิน
6. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงานแรงงานจังหวัด เทียบกับจานวนวงเงิน
ที่หน่วยงานได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนแรก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(2 คะแนน)
- มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 80 ขึ้นไป = 2 คะแนน
- มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 60 – 79.9 = 1 คะแนน
- มีผลการเบิกจ่าย ต่ากว่าร้อยละ 60 = 0 คะแนน

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
9 - 10
7-8
5-6
3-4
1-2

ระดับ
5
4
3
2
1

(2) รอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2566)
ประเด็นการประเมิน
1. จัดประชุมศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัด (ภาคประชาชน) หรือจัดประชุม
หน่วยบริการชุมชนจังหวัด (ภาคประชาชน) จานวน 1 ครั้ง เพื่อบูรณาการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัด) (2 คะแนน)
- มีการประชุม = 2 คะแนน
- ไม่มีการประชุม แต่มีการบูรณาการในพื้นที่ = 1 คะแนน
- ไม่มีการประชุม และไม่มีการบูรณการในพื้นที่ = 0 คะแนน
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 (จังหวัด) ในระบบ Google Sheet เป็นประจาทุกเดือน (2 คะแนน)
- มีการรายงานผล 9 – 11 ครั้ง = 2 คะแนน
- มีการรายงานผล 6 – 8 ครั้ง = 1 คะแนน
- มีการรายงานผล น้อยกว่า 6 ครั้ง = 0 คะแนน
3. จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 (จังหวัด) ส่งให้สานักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 จานวน 1 เล่ม (2 คะแนน)
- มีการจัดทารายงาน ส่งให้ สนบ. ภายในระยะเวลาที่กาหนด = 2 คะแนน
- มีการจัดทารายงาน ส่งให้ สนบ. ช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนด = 1 คะแนน
- ไม่มีการจัดทารายงานส่งให้ สนบ. = 0 คะแนน

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[ 98 ]

ประเด็นการประเมิน
4. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัด) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเปูาหมายที่กาหนด
(2 คะแนน)
- มีผลการดาเนินงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป = 2 คะแนน
- มีผลการดาเนินงาน ร้อยละ 60 – 79.9 = 1 คะแนน
- มีผลการดาเนินงาน ต่ากว่าร้อยละ 60 = 0 คะแนน

มี

ไม่มี

5. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงานแรงงานจังหวัด เทียบกับจานวนวงเงิน
ที่หน่วยงานได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานในรอบ 12 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
(2 คะแนน)
- มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 99.8 - 100 = 2 คะแนน
- มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 99.0 – 99.7 = 1 คะแนน
- มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ต่ากว่าร้อยละ 99.0 = 0 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน

ช่วงคะแนน
9 - 10
7-8
5-6
3-4
1-2

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

3. รูปแบบของการทางาน
3.1 ระดับนโยบาย ขับเคลื่อนกลไกการดาเนินงานผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แห่งชาติ (คนช.) ซึ่งแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย มาตรการ
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจั ดการ
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 – 2570
3.2 ระดับอานวยการ ขับ เคลื่ อนกลไกการดาเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์
การบริห ารจัดการแรงงานนอกระบบ โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน ทาหน้าที่จัดทาแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระดับกระทรวง) ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 – 2570 บูรณาการการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กากับดูแล และติดตาม
ผลการดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมายและตัวชี้วัดที่กาหนด พร้อมรายงานให้คณะกรรมการ คนช. ทราบ
3.3 ระดับปฏิบัติการ
1) ขับ เคลื่อนกลไกการดาเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ทาหน้าที่จัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(จั ง หวั ด ) ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการบริ ห ารจั ด การแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 – 2570 บู ร ณาการ
การดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบ Google Sheet เป็นประจาทุกเดือน
เพื่อรายงานผลให้คณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบทราบ
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2) บูรณาการการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผ่านศูนย์ประสานงาน
และสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัด (ภาคประชาชน) และหน่วยบริการ
ชุมชนจังหวัด (ภาคประชาชน) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในพื้นที่ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ขั้นตอนการทางาน
4.1 จัดทาร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัด) ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 - 2570 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยให้เจ้าหน้าที่
สานักงานแรงงานจังหวัด บันทึกโครงการ/กิจกรรม เปูาหมาย และงบประมาณ ลงในระบบ Google Sheet (เอกสาร 1)
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
4.2 จั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารจั ด การแรงงานนอกระบบจั ง หวั ด หรื อ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง เวี ย น
คณะอนุกรรมการฯ จานวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 (จังหวัด) พร้อมจัดส่งรูปเล่มให้สานักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ จานวน 1 ฉบับ ภายในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2565 (เอกสาร 2)
4.3 บูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัด) ในรูปแบบ
ประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผ่านศูนย์ประสานงานและ
สนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยแรงงานนอกระบบจั ง หวั ด ศู นย์ ประสานงานแรงงานนอกระบบจั ง หวั ด (ภาคประชาชน)
หน่วยบริการชุมชนจังหวัด (ภาคประชาชน) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(1) จัดประชุมศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัด (ภาคประชาชน) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง เพื่อสร้าง
การรั บรู้ แผนปฏิบัติการด้ านการบริ หารจั ดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 – 2570 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... พิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
นอกระบบที่ เ หมาะสมกั บ กลุ่ ม เปู า หมายและสถานการณ์ ด้ า นแรงงานในพื้ น ที่ รวมทั้ ง บู รณาการขั บ เคลื่ อ น
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัด)
(2) จั ด ประชุ ม หน่ ว ยบริ ก ารชุ ม ชน (ภาคประชาชน) ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ครั้ ง เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 – 2570 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... พิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
ที่เหมาะสมกับ กลุ่ มเปูาหมายและสถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่ รวมทั้ง บูรณาการขับเคลื่ อนแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัด)
4.4 รายงานผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(จังหวัด) ในระบบ Google Sheet ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานของเดือนมีนาคม 2566
ให้ บั น ทึ ก ผลการด าเนิ น งาน ภายในวั น ที่ 31 มี น าคม 2566 และผลการด าเนิ นงานของเดื อนกั นยายน 2566
ให้บันทึกผลการดาเนินงาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566
4.5 จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(จังหวัด) จานวน 1 เล่ม (เอกสาร 3) ส่งให้สานักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566
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5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

5.1

จัดทาร่างแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัด)
และบันทึกโครงการ/กิจกรรม เปูาหมาย และ
งบประมาณ ลงในระบบ Google Sheet
จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบจังหวัด หรือมีหนังสือแจ้งเวียน
คณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแผนฯ
พร้อมจัดส่งรูปเล่ม ให้ สนบ.
บูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิการฯ ในรูปแบบ
ประชารัฐ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดประชุมศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ
จังหวัด (ภาคประชาชน)
จัดประชุมหน่วยบริการชุมชน (ภาคประชาชน)
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การฯ ในระบบ Google Sheet ประจาเดือน
จัดทารายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ (ประจาปี)

1 ครั้ง

5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66
31

1 ฉบับ

30

1 ครั้ง
1 ครั้ง
11 ครั้ง

5

5

5

5
31

5

5

5

5

1 เล่ม

6. การติดตามผลการดาเนินงานและรายงานผลตามตัวชี้วัด
6.1 จัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัด) โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด ส่งให้สานักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ informals.mol1374@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบไฟล์ PDF จานวน 1 ฉบับ
6.2 รายงานผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(จังหวัด) ลงในระบบ Google Sheet ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานของเดือนมีนาคม 2566
ให้ บั น ทึ ก ผลการด าเนิ น งาน ภายในวั น ที่ 31 มี น าคม 2566 และผลการด าเนิ นงานของเดื อนกั นยายน 2566
ให้บันทึกผลการดาเนินงาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566
6.3 จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัด)
จานวน 1 เล่ม ส่งให้สานักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ informals.mol1374@gmail.com
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 ในรูปแบบไฟล์ PDF จานวน 1 เล่ม
7. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
8. หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ
โทรศัพท์ 0 2232 1160 โทรสาร 0 2245 2888
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5
30
30

9. เอกสารแนบ
เอกสาร 1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 (จังหวัด) ผ่านระบบ Google Sheet (ประจาเดือน)

QR Code ระบบรายงานผลฯ (ประจาเดือน)

เอกสาร 2 แบบฟอร์มรูปเล่มแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัด)
เอกสาร 3 แบบฟอร์มรูปเล่มรายงานผลการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ
และแรงงานพิการ ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัด) (ประจาปี)
เอกสาร 4 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 – 2570
เอกสาร 5 ร่ างพระราชบั ญญัติ ส่ งเสริมการพัฒ นาคุณภาพชีวิ ตและคุ้ม ครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ....
(ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564)

QR Code เอกสาร 2 - 5
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โครงการจัดทาดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
แนวทางการปฏิบัติงาน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดทาดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ สาหรับวัดการดารงชีวิตที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ
สั ง คม ในแต่ ล ะพื้ น ที่ จั ง หวั ด และประเทศ และเป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการก าหนดมาตรการ แผน และนโยบาย
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
1.2 เพื่อสารวจและจัดเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบ อาทิ ชื่อ-สกุล การศึกษา รายได้ อาชีพ สภาพร่างกาย
ระดับความสามารถด้านต่างๆ ความต้องการการช่วยเหลือ เป็นต้น
2. เป้าหมายของงาน/ตัวชี้วัด
ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตามผล
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
โครงการ/ผลผลิต : บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการจัดทาดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
ระดับ 5 (นศส.)
2. ร้อยละของแรงงานนอกระบบตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา
แรงงานนอกระบบของจังหวัด ได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา (ร้อยละ 80) (สนบ.)
กิจกรรมหลัก : จัดทาดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
งบประมาณที่จัดสรร : แบ่งออกเป็น 2 งวด โดยงวดที่ 1 จานวน 1,379,400 บาท จัดสรรให้จังหวัดดาเนินการ
ตามเปู าหมาย และในงวดที่ 2 จะด าเนิ นการจั ดสรรให้ จั งหวั ดในไตรมาสที่ 3 ภายหลั งจากที่ ส านั กงบประมาณ
โอนเงินงวดที่ 2 แล้ว
ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม
ในระดับจังหวัด

เป้าหมาย
ของกิจกรรม

เป้าหมายของสานักงาน
แรงงานจังหวัด/แบบรายงาน

เชิงปริมาณ :
- จานวนการสารวจข้อมูล
แรงงานนอกระบบ
ตามเปูาหมาย ที่กาหนด

ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ดาเนินการโครงการจัดทาดัชนีชี้
วั ด คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ร ง ง า น
นอกระบบ

มี ข้ อ มู ล ดั ช นี ชี้ วั ด คุ ณ ภาพ
ชีวิตแรงงานนอกระบบและ
มีการปรับปรุงข้อมูลแรงงาน
นอกระบบที่มีความถู กต้อ ง
ส ม บู ร ณ์ แ ล ะ มี ข้ อ มู ล
ที่ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แรงงาน
นอกระบบ สอดคล้ อ งกั บ
บริบทของแต่ละพื้นที่

1) ส านั ก งานแรงงานจั งหวั ด
มี ข้ อ มู ล แรงงานนอกระบบ
ในระบบฐานข้ อ มู ล แรงงาน
นอกระบบ
2) ส านั ก งานแรงงานจั งหวั ด
มี ร ายงานผลการจั ด ท าดั ช นี
ชี้ วั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต แรงงาน
นอกระบ บ ระดั บจั ง หวั ด
ปี 2566

เชิงคุณภาพ :
- ระดั บ ความส าเร็ จ ของ
การดาเนินโครงการจัดทา
ดั ช นี ชี้ วั ด คุ ณภา พชี วิ ต
แรงงานนอกระบบ

1) จั ด ท าโครงการจั ด ท าดั ช นี
ชี้ วั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต แรงงานนอก
ระบบ และส ารวจแรงงานนอก
ระบบ ก าหนดกลุ่ ม เปู า หมาย
กาหนดพื้ น ที่ ใ นการส ารวจ และ
กาหนดระยะเวลาในการส ารวจ
โดยเสนอโครงการดังกล่าวให้ผู้ว่า
ราชการจั ง หวั ด อนุ มั ติ และส่ ง
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ตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดกิจกรรม
ในระดับจังหวัด

เป้าหมาย
ของกิจกรรม

เป้าหมายของสานักงาน
แรงงานจังหวัด/แบบรายงาน

โครงการที่ผ่านการอนุมัติจากผู้ว่า
ราชการจั งหวั ดให้ ก องเศรษฐกิ จ
การแรงงาน ในรูปแบบไฟล์ PDF
2) การสารวจและบันทึกข้อมูลให้
ครบตามเปูาหมายที่กาหนด
3) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.
2566 ของโครงการฯ แล้วเสร็จ
4) สานักงานแรงงานจังหวัดจัดทา
รายงานผลการจั ด ท าดั ช นี ชี้ วั ด
คุ ณ ภาพชี วิ ต แรงงานนอกระบบ
และการสารวจข้อมูลแรงงานนอก
ระบบ รายจั ง หวั ด เผยแพร่ ใ น
เว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งานแรงงาน
จั ง หวั ด และส่ ง ไฟล์ ใ นรู ป แบบ
PDF
5) ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ส่ ง
แบบรายงาน นศส.3.1 และแบบ
รายงาน นศส. 3.2

หมายเหตุ : กองเศรษฐกิ จ การแรงงาน ได้ รั บ จั ด สรรเงิ น งบประมาณการจั ด ท าโครงการจั ด ท าดั ช นี ชี้ วั ด
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ จานวน 2,958,800 บาท ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงไม่สามารถ
เพิ่มเปูาหมายการสารวจได้ ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
3. รูปแบบของการทางาน
ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ด าเนิ น การส ารวจข้ อ มู ล แรงงานนอกระบบ บั น ทึ ก ข้อ มู ล ส ารวจในระบบ
ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ โดยแรงงานนอกระบบที่สารวจและบันทึกในปี 2566 สามารถสารวจกลุ่มเปูาหมาย
ซ้าคนเดิมได้ โดยส านั กงานแรงงานจั งหวัดไม่ต้องดาเนินการเก็บข้อมูล เลขบัตรประจาตัว ประชาชน 13 หลั ก
เนื่ องจากเป็ น ข้อมูล ส่ ว นบุ คคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่ ว นบุคคล พ.ศ. 2562 (ขณะนี้อ ยู่ร ะหว่า ง
การประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อขอปลดล็อคเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก
ออกจากระบบฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ หากผลเป็นประการใดจะแจ้งให้สานักงานแรงงานจังหวัดทราบอีกครั้ง)
ทั้งนี้ กาหนดให้สารวจและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่
31 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้โครงการสารวจข้อมูลดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
กล่ าวคือ ต้ องมีค วามน่ าเชื่อ ถือ ความถู กต้ องแม่ นตรง และมี ความถูก ต้อ ง สมเหตุส มผลอยู่บ นพื้ นฐานข้อ มู ล
เชิงประจักษ์ สามารถอธิบายได้ ดังนี้
3.1 ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566 สานักงานแรงงานจังหวัดบันทึกข้อมูลแรงงาน
นอกระบบในฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของค่าเปูาหมายทั้งปี ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
และ สานักงานแรงงานจังหวัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณจัดสรร
ทั้งโครงการ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
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3.2 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566 สานักงานแรงงานจังหวัดบันทึกข้อมูลแรงงาน
นอกระบบในฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบครบถ้วนตามเปูาหมายการสารวจทั้งปี ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
และ สานักงานแรงงานจังหวัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
3.3 จัดทารายงานผลการจัดทาดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยกาหนดให้ ส่ งรายงานฉบั บสมบู รณ์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดทารายงานปรากฏ
ตามคู่มือการจัดทารายงานดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หากมีการ
ปรับปรุงคู่มือฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
3.4 ส่ งรายงานผลการส ารวจและการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล แรงงานนอกระบบในระบบฐานข้ อ มู ล แรงงาน
นอกระบบ ประจาปี งบประมาณ 2566 (แบบรายงาน นศส. 3.1) และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปี ง บประมาณ 2566 (แบบรายงาน นศส. 3.2) พร้อ มทั้ ง รายงานการส่ งคื นเงิ นงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโครงการจัดทาดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
4. ขั้นตอนการทางาน
4.1 ขั้นเตรียมการสารวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ
- ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด จั ด ท าโครงการจั ด ท าดั ช นี ชี้ วั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต แรงงานนอกระบบ
กาหนดกลุ่มเปูาหมาย กาหนดพื้นที่ในการสารวจ และกาหนดระยะเวลาในการสารวจ โดยเสนอโครงการดังกล่าว
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ
- ส านั กงานแรงงานจั งหวั ดประชุ มชี้ แจง/ประสานแนวทางการด าเนิ นการส ารวจข้อมูลแรงงาน
นอกระบบ และการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.2 การสารวจและการบันทึกข้อมูล
ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ด าเนิ น การลงพื้ น ที่ ส ารวจข้ อ มู ล แรงงานนอกระบบรายบุ ค คล
และจั ดเก็บ ข้อ มู ล แรงงานนอกระบบรายบุค คล ตามช่ ว งเวลาการส ารวจที่ กาหนดในข้อ 3 รวมทั้ งตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นของข้ อ มู ล ฯ และท าการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วในระบบฐานข้ อ มู ล แรงงานนอกระบบ
โดยดาเนินการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเปูาหมายการสารวจ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
4.3 การรายงานผล
ส่ งรายงานผลการส ารวจและการบันทึ กข้อมูล แรงงานนอกระบบในระบบฐานข้อมูล แรงงาน
นอกระบบ ประจาปีงบประมาณ 2566 (แบบรายงาน นศส. 3.1) กาหนดให้รายงานผลภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566
และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2566 (แบบรายงาน นศส. 3.2) กาหนดให้รายงานผล
ภายในวั นที่ 7 กรกฎาคม 2566 พร้ อมทั้ งรายงานการส่ งคื นเงิ นงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
ของโครงการจัดทาดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
4.4 การจัดทารายงาน
สานักงานแรงงานจังหวัดดาเนินการจัดทารายงานผลการจัดทาดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงาน
นอกระบบ ระดั บ จั ง หวั ด ปี 2566 โดยก าหนดให้ ส่ ง รายงานฉบับ สมบู รณ์ ภายในวั น ที่ 31 สิง หาคม 2566
ทั้งนี้ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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5. ตารางแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66

1. ขั้นเตรียมการสารวจข้อมูลแรงงาน
นอกระบบ
สานักงานแรงงานจังหวัดวางแผนการ
ดาเนินโครงการจั ดทาดัชนี ชี้วั ดคุณ ภาพ
ชี วิ ต แรงงานนอกระบบ โดยก าหนด
กลุ่มเปูาหมาย กาหนดพื้นที่ในการสารวจ
ก าหนดระยะเวลาในการส ารวจ พร้ อ ม
จั ด ท า โ ค ร งกา ร ดั งกล่ า วเ พื่ อ เ ส น อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ
ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ประชุ ม /
ประสานชี้ แ จงแนวทางการด าเนิ น การ
สารวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ และการนา
ข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระโยชน์ แ ก่ ห น่ ว ยงาน/
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. การสารวจและการบันทึกข้อมูล
สานักงานแรงงานจังหวัดดาเนินการลง
พื้ น ที่ ส ารวจข้ อ มู ล แรงงานนอกระบบ
รายบุคคลและจัดเก็บข้อมูลแรงงานนอก
ระบบรายบุค คล พร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลฯ และทาการ
บันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบฐานข้อมูล
แรงงานนอกระบบ
3. การจัดทารายงาน
สานัก งานแรงงานจังหวัดด าเนิ นการ
จั ด ท ารายงานผลการจั ด ท าดั ช นี ชี้ วั ด
คุ ณ ภาพชี วิ ต แรงงานนอกระบบ ระดั บ
จังหวัด ปี 2566

6. การติดตามผลการดาเนินงานและรายงานผลตามตัวชี้วัด
6.1 จัดส่งโครงการจัดทาดัช นีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของจังหวัดที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566
6.2 รายงานผลการสารวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ และการบันทึกข้อมูลในระบบ ประจาปีงบประมาณ 2566
(แบบรายงาน นศส. 3.1) โดยการรายงานผลให้ตรวจสอบจานวนจากวันที่บันทึกแบบสารวจเข้าสู่ระบบ ในช่วงระหว่าง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2566 โดยกาหนดให้รายงานผลภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2566
6.3 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2566 โครงการจัดทาดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบ (แบบรายงาน นศส. 3.2) โดยกาหนดให้รายงานผลภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 (กองเศรษฐกิจ
การแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา จะติดตามผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF MIS อีกครั้ง
ควรกาหนดแผนเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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6.4 จัดส่งรูปเล่ม รายงานผลการจัดทาดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ระดับจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ 2566 โดยกาหนดให้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อม QR Code เล่ม รายงาน และภาพเผยแพร่เล่มรายงาน
ผ่านเว็บไซต์สานักงานแรงงานจังหวัด ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
หมายเหตุ : - ขอให้ส่งเอกสารตามข้อ 6.1 – 6.4 ให้กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงาน
รายสาขาทราบ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางแบบฟอร์มตาม ข้อ 9 แบบฟอร์มการรายงานผล
- ไม่ต้องส่งเอกสารตัวจริงมาให้กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา
7. พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง) และสานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
8. หน่วยงานรับผิดชอบ
8.1 กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา โทรศัพท์ 0 2232 1380
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ labourecon.nss@mol.mail.go.th
8.2 สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
9. แบบฟอร์มการรายงานผล
9.1 แบบฟอร์มส่งโครงการจัดทาดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของจังหวัดที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566

9.2 แบบฟอร์มรายงานผลการสารวจและการบันทึกข้อมูลแรงงานนอกระบบ ประจาปีงบประมาณ 2566
(แบบรายงาน นศส. 3.1) โดยการรายงานผลให้ ต รวจสอบจ านวนจากวั น ที่ บั น ทึ ก แบบส ารวจเข้ า สู่ ร ะบบ
กาหนดให้รายงานผล ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2566

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[ 107 ]

9.3 แบบฟอร์ มรายงานผลการเบิ กจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2566 โครงการจัดทาดัชนีชี้วัด
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ (แบบรายงาน นศส. 3.2) โดยกาหนดให้รายงานผล ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

9.4 แบบฟอร์มส่งรูปเล่มรายงานผลการจัดทาดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ระดับจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ 2566 โดยกาหนดให้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อม QR Code เล่มรายงาน และภาพเผยแพร่เล่มรายงาน
ผ่านเว็บไซต์สานักงานแรงงานจังหวัด ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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