
คู่มือการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานแรงงานจังหวัด

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน                 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน





คํานํา 

  คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทําข้ึน โดย

มีวัตถุประสงค เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด มีความ

เขาใจในวัตถุประสงค เปาหมาย รูปแบบ กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานในโครงการ/กิจกรรม ท่ีสํานักงาน

แรงงานจังหวัดจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังสามารถอํานวยประโยชน

สําหรับผูตรวจราชการกระทรวง ใชประกอบการตรวจราชการของสํานักงานแรงงานจังหวัด อันสงผลใหการ

ดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ

และประชาชนตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

  คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบดวย 

3 หมวด คือ 

  หมวดท่ี 1 อํานาจหนาท่ีของสํานักงานแรงงานจังหวัด 

  หมวดท่ี 2  แนวทางการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด 

  หมวดท่ี 3  แบบฟอรม 

  คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สําเร็จได         

ดวยการสนับสนุนของผูบริหารระดับสูง และความรวมมือของทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

ท่ี มีภารกิจเก่ียวของกับสํานักงานแรงงานจังหวัดในการสนับสนุนขอมูลเพ่ือจัดทําคู มือฉบับนี้ เปนอยางดี                    

จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานของสํานักงาน

แรงงานจังหวัดและผูตรวจราชการกระทรวงแรงงานในการตรวจ กํากับ และติดตามผลการดําเนินงานในแตละ

ภารกิจ 

 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ตุลาคม 2560 
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หมวดท่ี 1 

อํานาจหนาท่ีของสํานักงานแรงงานจังหวัด 

 

1. ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาค รวมท้ังดําเนินการประสานและ

สนับสนุนงานในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดและกลุมจังหวัด 

2. ศึกษา วิเคราะห จัดทํา และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแรงงาน 

รวมท้ังกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

สังกัดกระทรวงในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดและกลุมจังหวัด 

3. ดําเนินการเปนศูนยขอมูลสารสนเทศดานแรงงานและประชาสัมพันธเผยแพรงาน 

ดานแรงงานในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดและกลุมจังหวัด 

4. ประสานการดําเนินงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครือขายดานแรงงาน เพ่ือนํา

บริการดานแรงงานไปสูประชาชนในพ้ืนท่ี 

5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 
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โครงสรางแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลักและหนวยงานรับผิดชอบภารกิจ 
ท่ีจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานแรงงานจังหวัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก งาน/

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เปาหมาย 
การทํางาน 

หนวยงานรับผิดชอบ 
ในสวนกลาง 

หมายเหตุ 

แผนงานบูรณาการสรางความปรองดองและ
สมานฉันท 

    

โครงการสังคมสรางสุข พลังสรางชาติ 
กิจกรรม สงเสริมความรูความเขาใจในสิทธิหนาท่ี 
ตามระบอบประชาธิปไตยและแนวทางพระราชดําร ิ
แกแรงงานใน/นอกระบบ และประชาชนท่ีเขา
โครงการ         
 

 
16,657,800 

 
76 จังหวัด 

 
กลุมงานสนับสนุน

เครือขายและประสาน
ภูมิภาค 

 

 
39 จังหวัด 

 
 

แผนงานบูรณาการจัดการปญหาแรงงานตางดาว
และการคามนุษย 

    

โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน 
กิจกรรม จดัทําและขับเคลื่อนมาตรการเชิงนโยบาย
ในการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน 
 

 
11,495,900 

 
1 เรื่อง 

 
กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตร 
 

 

แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และ
บําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

    

โครงการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติด 
กิจกรรม ดําเนินงานดานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ ประกอบดวย 2 โครงการยอย คือ 
- โครงการสงเสรมิการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานประกอบการท่ีมลีกูจางต่ํากวา 10 
คนลงมา 
 
 
- โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ  
(TO BE Number One) 

21,742,000 
 
 
 

8,515,000 
 
 
 
 

(13,227,000) 
3,227,000 

 
 
 
 

13,170 คน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กลุมงานสนับสนุน
เครือขายและประสาน

ภูมิภาค 
 
 

กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาและยกระดับผลิตภาพ
แรงงาน 

    

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 
ดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต 
กิจกรรมหลัก จางบัณฑิตแรงงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต 
 

 
 

90,068,000 

 
 

380 คน 

 
 

กลุมงานสนับสนุน
เครือขายและประสาน

ภูมิภาค 

 
 

บัณฑิตแรงงาน  
380 คน ใหบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
41,800 คน 
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แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก งาน/
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

เปาหมาย 
การทํางาน 

หนวยงานรับผิดชอบ 
ในสวนกลาง 

หมายเหตุ 

โครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ 
กิจกรรม จางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือ
บรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ 

 
86,745,000 

 
19,920 คน 

 
กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตร 

 

แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ 

    

แผนงานรองพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน     
ผลผลิตประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนท่ีไดรับบริการ 
ดานแรงงาน 
กิจกรรมหลกั ประสานการใหบริการดานแรงงาน 
- การประสานการใหบริการดานแรงงานในพ้ืนท่ี 
โดยอาสาสมัครแรงงาน 
- กิจกรรมรวมพลังแหงความภักดี โดย อสร. 
- คาตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน 
- โครงการเสริมสรางศักยภาพเครอืขายอาสาสมัคร
แรงงานระดับภูมิภาค 
- การประสานการใหบริการดานแรงงานโดย
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน 
 
กิจกรรมหลกั บริหารจัดการดานแรงงานเชิง 
บูรณาการสูประชาชนในพ้ืนท่ี/ชุมชน 
- การพัฒนาระบบการบูรณาการ สงเสริมความ
รวมมือและตดิตามผลการจดัการดานแรงงานใน
พ้ืนท่ี/ชุมชน 
- การจัดทําสื่อประชาสมัพันธ 
- การบริหารจัดการประชาชนดานแรงงาน โดย
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน 
- โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบรกิารรวมกระทรวง
แรงงาน ในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร และแผนของสํานักงานแรงงานจังหวัด 

 
 
 

5,349,000 
 

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

 
ดําเนินการโดย

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

8,230,300 
 
 

280,,000 
4,104,000 

 
203,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,001,800 
 

 
 
 

217,650 
ราย 

76 กิจกรรม 
7,255 คน 
7,255 คน 

 
268,000 

ราย 
 
 
 

87,060 คน 
 
 

76 จังหวัด 
107,200 

ราย 
9 จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 ฉบับ 
 

 
 
 
 

กลุมงานสนับสนุน
เครือขายและประสาน 

ภูมิภาค 
 
 

ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน 

 
 
 

กลุมงานสนับสนุน
เครือขายและประสาน

ภูมิภาค 
 

ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานวิเคราะหและ
ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศบช.ดําเนินการใน 
9 จังหวัดในพ้ืนท่ี
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ท่ีมีศูนยบริการ
ประชาชนกระทรวง
แรงงาน 
1. จังหวัดตาก  
2. จังหวัดสระแกว  
3. จังหวัดตราด  
4. จังหวัดมุกดาหาร  
5. จังหวัดหนองคาย 
6. จังหวัดเชียงราย 
7. จังหวัดนครพนม 
8. ชลบุรี 
9. ระยอง 
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แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก งาน/
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

เปาหมาย 
การทํางาน 

หนวยงานรับผิดชอบ 
ในสวนกลาง 

หมายเหตุ 

ผลผลิตยุทธศาสตร แผน ขอเสนอและระบบการ
บริหารจัดการแรงงาน 
กิจกรรมหลกั ศึกษา วิเคราะห วิจยั และ 
การเตือนภยัดานแรงงาน 
- การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณ
และดัชนีช้ีวัดภาวะแรงงานจังหวัด  
- การสํารวจขอมลูความตองการและการขาดแคลน
แรงงานของสถานประกอบการ 
กิจกรรมหลัก จัดทําขอเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร 
แผนดานแรงงาน ท้ังในและตางประเทศ และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
 - การสนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด 
- การจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับ
คาจางของจังหวัด 
- โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงาน
ระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-2564 ประจําป พ.ศ. 
2562 

 
 
 
 

15,239,300 
 

5,362,400 
 
 
 
 

2,772,000 
 

6,096,4000 
 

2,000,000 

 
 
 
 

380 เลม/ป 
 

1 เรื่อง 
 
 
 
 

76 จังหวัด
และ กทม. 

1 เรื่อง 
 

1 เรื่อง 

 
 
 
 

กลุมงานวิชาการ 
เศรษฐกิจการแรงงาน 

กลุมงานวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 

ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน 

สํานักงาน 
คณะกรรมการคาจาง 
กลุมพัฒนายุทธศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย     
โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 
แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ 
กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการสงเสริม คุมครอง 
และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ
แรงงานพิการ 
- โครงการบริหารจดัการแรงงานนอกระบบ 
แรงงานสูงอายุและแรงงานพิการ 

 
 
 
 
 

3,964,800 

 
 
 
 
 

สวนภูมภิาค 
76 จังหวัด 

 
 
 
 
 

กองแรงงานนอกระบบ 
แรงงานสูงอายุ  

และแรงงานพิการ 
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หมวดท่ี 2 
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ในการดําเนินงานโครงการเปนการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2561 

แผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก และตัวชี้วัด ปรากฏตามตารางความเชื่อมโยง ดังนี้ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ  
ป 2561 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 

แผนงาน แผนงานบูรณาการสรางความปรองดองและสมานฉันท 

โครงการ โครงการสังคมสรางสุข พลังสรางชาติ 

ตัวชี้วัดโครงการ เชิงปริมาณ : จํานวนแรงงานท้ังใน/นอกระบบ และประชาชนท่ี 
เขารวมโครงการ 3,730 คน 

เชิงคุณภาพ   : รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ 

กิจกรรมหลัก สงเสริมความรูความเขาใจในสิทธิหนาท่ีตามระบอบประชาธิปไตยและ
แนวทางพระราชดําริแกแรงงานใน/นอกระบบ และประชาชน 

ตัวชี้วัดกิจกรรม จํานวนแรงงานท้ังใน/นอกระบบ และประชาชนท่ีเขารวมโครงการ  
3,730 คน 

งบประมาณ (39 จังหวัด) 16,657,800 บาท 
 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือสรางความรูความเขาใจในสิทธิหนาท่ีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข และสงเสริมกิจกรรมสรางความปรองดองสมานฉันท โดยผานกลไกประชารัฐ ระหวางภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี  

1.2 เพ่ือสงเสริม/พัฒนาแรงงานนอกระบบ ใหมีความรูในการพัฒนาอาชีพและตอยอดอาชีพ สามารถ

พ่ึงพาตนเองได มีงานทํา มีรายได และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน

แนวทางในการดําเนินชีวิต 

1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ  

ความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานภาครัฐและประชาชนในระดับพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 2 
แนวทางการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด 

 

 

โครงการสังคมสรางสุข พลงัสรางชาต ิ
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2. เปาหมายงาน 

ประชาชนวัยแรงงานท่ีเปนแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี  

39 จังหวัด เปาหมาย 3,730 คน 

ตัวชี้วดักิจกรรม 
เปาหมายของ 

กิจกรรม 
เปาหมายของสํานักงาน 

แรงงานจังหวัด 

เชิงปริมาณ :  
จํานวนแรงงานทั้งใน/นอกระบบ  
และประชาชนที่เขารวมโครงการ  
3,730 คน 

 
3,730 คน 
39 จังหวัด 

สํานักงานแรงงานจังหวดัดําเนินการ 2 กิจกรรม คอื 
   1. ดําเนินการสงเสริม/พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแกแรงงานนอกระบบ  
   2. จัดกิจกรรมสงเสริมและสรางความปรองดอง 
ในระดับพื้นที่ รวมกับแรงงานนอกระบบที่ไดรับการสงเสริม/
พัฒนาอาชพี และประชาชน โดยผานกลไประชารัฐ (อาสาสมัคร
แรงงาน เครือขายดานแรงงาน แกนนําแรงงานนอกระบบ) 

3. รูปแบบการทํางาน  

โครงการสังคมสรางสุข พลังสรางชาติ เปนการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 39 จังหวัด โดยสํานักงานแรงงาน

จังหวัดดําเนินการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 1. เพ่ือสงเสริม/พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แกแรงงานนอกระบบ 2. สงเสริมและสรางความปรองดองในระดับพ้ืนท่ี รวมกับแรงงานนอกระบบและ

ประชาชนท่ัวไป โดยผานกลไกประชารัฐ ท้ังนี้รูปแบบการดําเนินงานในการสรางความปรองดองฯ  

ทางสํานักงานแรงงานจังหวัดสามารถดําเนินการไดตามความเหมาะสมของบริบทและพ้ืนท่ีของจังหวัด 

4. ข้ันตอนการทํางาน 
4.1 สวนกลาง ดําเนินการขออนุมัติโครงการและการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2561 ให

สํานักงานแรงงานจังหวัด 39 จังหวัด เพ่ือดําเนินการโครงการ จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

รายการ 

กิจกรรมท่ี 1  
สงเสริม/พัฒนาอาชีพ 
แกแรงงานนอกระบบ 

กิจกรรมท่ี 2  
สงเสริมและสรางความปรองดอง 

ในระดับพ้ืนท่ี 
รวม

งบประมาณ 
(บาท) เปาหมาย  

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 
เปาหมาย  

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

สวนภูมภิาค  
(39 จังหวัด) 

3,730 9,963,400 - แรงงานนอกระบบ/ประชาชน
ท่ัวไป 3,730 คน 
- อาสาสมัครแรงงาน 4,318 คน 

6,694,400 16,657,800 

 

4.2 สวนภูมิภาค  

4.2.1 สํานักงานแรงงานจังหวัด 39 จังหวัด จําแนกตามภาค ดังนี้ 

(1) ภาคกลาง  ไดแก  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด   

(2) ภาคเหนือ ไดแก  จังหวัดตาก เพชรบูรณ นาน แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย ลําพูน 

แพร 
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(3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดนครราชสีมา เลย อุบลราชธานี หนองคาย         

บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร รอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ 

ขอนแกน ชัยภูมิ หนองบัวลําภู อุดรธานี สกลนคร 

(4) ภาคใต  ไดแก จังหวัดตรัง พังงา สตูล กระบี่ สงขลา พัทลุง ปตตานี นราธิวาส ยะลา 

4.2.2 สํานักงานแรงงานจังหวัด 39 จังหวัด ดําเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 

 กิจกรรมท่ี 1 สงเสริม/พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกแรงงานนอกระบบ 
รูปแบบการดําเนินงาน. 

(1)  อาสาสมัครแรงงาน ดําเนินการหากลุมเปาหมาย โดยทําการสํารวจความ
ตองการฝกอาชีพของแรงงานนอกระบบและประชาชนในพ้ืนท่ี พรอมกับเสนอกิจกรรมหรือโครงการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพตามตามความตองการของกลุมเปาหมาย  

(2) ดําเนินการคัดเลือกกลุมเปาหมายและหลักสูตรท่ีจะดําเนินการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ โดยกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาตามความเหมาะสม 

 
(3) ดําเนินการพัฒนาอาชีพตามความตองการกลุมเปาหมายตามขอ (1) พรอม

สอดแทรกแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิตใหแกกลุมเปาหมาย การให
ความรูดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ใหความรูเรื่องสิทธิของผูประกันตนตามมาตรา 40 
พรอมกับเชิญชวนแรงงานนอกระบบเขาสูระบบประกันสังคม เพ่ือใหเกิดความม่ันคงในการดําเนินชีวิต 

(ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1)  

 กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมและสรางความปรองดองในพ้ืนท่ี รวมกับแรงงานนอกระบบ และ
ประชาชน โดยผานกลไกประชารัฐ 

รูปแบบการดําเนินงาน 
(1) จัดกิจกรรมสงเสริมและสรางความปรองดอง ระหวางกลุมท่ีไดรับการสงเสริม

อาชีพ อาสาสมัครแรงงาน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือสรางความรัก ความสามัคคี ดวยประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม

ทองถ่ิน การบําเพ็ญสาธารณประโยชน เปนตน ตัวอยางรูปแบบกิจกรรม ปรากฏตามเอกสารแนบทาย 1 

(2) จัดเวทีใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางเครือขายดานแรงงาน และ 
การหนุนเสริมการสรางทัศนคติท่ีดีตอประเทศชาติ/หนวยงานของรัฐ ใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับภารกิจ
และบริบทในพ้ืนท่ีจังหวัด โดยสอดแทรกความรูเรื่องสิทธิหนาท่ีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข และสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู/สรางเครือขาย 

 (ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 3) 
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5. ตารางแผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.60 ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค.
61 

มิ.ย.
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

1. สงเสริม/พัฒนาอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แกแรงงานนอกระบบ 

  3,730 
คน 

         

2. สงเสริมและสรางความ
ปรองดองในพ้ืนท่ี รวมกับ
แรงงานนอกระบบ และ
ประชาชน โดยผานกลไก
ประชารัฐ 

        39
จังหวัด 

   

 

6. การรายงานผล 
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ ดําเนินการโดย 

(1) แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม สรุปผลการประเมิน พรอมภาพการจัด
กิจกรรม สงสํานักตรวจและประเมินผล ภายในไตรมาสท่ี 3 

(2) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมท่ี 1 (ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560) และ 2 (ภายใน 
30 มิถุนายน 2561) ตามแบบรายงานท่ีกําหนด โดยใชรูปแบบ System Model ท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินโครงการ ท้ังนี้การจัดทํารายงานของแตละกิจกรรมขอใหรายงานผลการดําเนินงานสงสํานักตรวจและ
ประเมินผลภายในไตรมาสท่ี 3 

หมายเหตุ : แบบรายงานผล ขอใหสํานักงานแรงงานจังหวัดท้ัง 39 จังหวัด รายงานผลการจัดกิจกรรม สง สํานักตรวจและ
ประเมินผล กลุมงานสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ทาง email : 
workplace-2559@outlook.co.th พรอมจัดสงเปนเอกสารอีกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:workplace-2559@outlook.co.th
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1. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือสรางกลไกในการขับเคลื่อนการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน 
1.2 เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงานใหเปนรูปธรรม 
 

2. เปาหมายของงาน 
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดท่ีใชในการติดตาม
ผลภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ในแผนงาน : 4.7 จัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 
โครงการ/ผลผลิต : โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน 
กิจกรรมหลัก : จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน 
 

ตัวชี้วัดผลผลิต ตัวชี้วัดกิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม เปาหมายของ สรจ. 
ประเทศไทยมีแนวทาง/
มาตรการเชิงนโยบาย เพ่ือ
ใชเปนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการปองกัน
การคามนุษย (จํานวน 1 
เร่ือง)  

1) รอยละของการนํา
มาตรการ/กิจกรรมท่ีระบุ
ไวในแผนปฏิบัตกิาร
ปองกันการคามนุษยดาน
แรงงานไปสูการปฏิบัติ 
(ไมนอยกวารอยละ 85) 

จํานวนแผนปฏิบัติการ
ปองกันการคามนุษย
ดานแรงงาน (1 แผน) 

1) จํานวนแผนปฏิบัติการปองกันการคา
มนุษยดานแรงงานของจังหวัด ประจําป 
งปม. 2561 (1 แผน) 
2) จํานวนการขับเคลื่อน/ติดตาม/
รายงานผลการขับเคลื่อนแผนฯ  
(11 คร้ัง/ฉบับ)  
3) จํานวนรายงานสรุปผลการดําเนินการ
ขับเคลื่อนแผนฯ ประจําป งปม. 61     
(1 เลม) 

 

3. รูปแบบของการทํางาน 
1) สํานักงานแรงงานจังหวัด ขับเคลื่อนการทํางานในลักษณะบูรณาการการทํางานของหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของผานกลไกของศูนยปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงานจังหวัด.... ท่ีจัดตั้งจังหวัดละ 1 แหง 
เพ่ือปองกันและขจัดปญหาการคามนุษยดานแรงงานในพ้ืนท่ี  

2) ใหความสําคัญกับการสรางชองทางแลกเปลี่ยนขอมูล/ขาวสาร รวมกับภาคีเครือขาย
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม (NGOs) ในพ้ืนท่ี เพ่ือหาขาวการกระทําความผิดเก่ียวกับ
การคามนุษยและการบังคับใชแรงงาน 

3) จัดใหมีการรวมบูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการ/นายจางกลุมเสี่ยงในพ้ืนท่ี ตามการขาว
ท่ีไดรับจากภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี รวมท้ังกําหนดแผนการตรวจบูรณาการและดําเนินการตรวจตามแผนรวมกัน  

4) รวมบูรณาการตรวจแรงงานตางดาวแยงอาชีพคนไทย ตามคําสั่ง คสช. 101/2557 ตามเปาหมาย
ท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัดกําหนดรวมกับหนวยงานดานความม่ันคงและฝายปกครองในพ้ืนท่ี เชน ตลาดสด 
ตลาดชุมชน ตลาดนัด รานคารายยอยในหางสรรพสินคา ฯลฯ 

5) สรางการรับรูใหกับแรงงานหรือสถานประกอบกิจการโดยการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพร 
ควบคูไปกับการรณรงคสรางจิตสํานึกและประชาสัมพันธผานชองทางการสื่อสารทองถ่ิน รวมท้ังรวมสงเสริมให
สถานประกอบกิจการจัดทําแนวปฏิบัติการใชแรงงานท่ีดี (GLP) 

 
 
 

 

โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน 
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4. ข้ันตอนการทํางาน 
4.1 สํานักงานแรงงานจังหวัด จัดประชุม/ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี เพ่ือจัดทําแผนปฏิบตัิการ

ปองกันการคามนุษยดานแรงงาน จังหวัด.... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบฟอรม 1 ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน พ.ศ. 2559 -2563 (ภายในเดือน ต.ค. 60) 

4.2 สํานักงานแรงงานจังหวัด เสนอแผนปฏิบัติการฯ ท่ีรวมจัดทํากับหนวยงานท่ีเก่ียวของ            
ใหผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ/เห็นชอบ และสงแผนปฏิบัติการฯ…. ใหกระทรวงแรงงานรับทราบ (ภายใน
สัปดาหสุดทายของเดือน ต.ค. 60) 

4.3 สํานักงานแรงงานจังหวัด จัดประชุมหรือประสานหนวยงานในพ้ืนท่ี เพ่ือขับเคลื่อน/ติดตาม   
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ท่ีไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด เดือนละ 1 ครั้ง (พ.ย. 60 
– ก.ย.61 รวมจํานวน 11 ครั้ง)  

4.4 สํานักงานแรงงานจังหวัด รายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ แบบฟอรม 2     
ใหกระทรวงแรงงานทราบ ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือนถัดไป (พ.ย. 60 – ก.ย. 61 รวมจาํนวน 11 ฉบับ)    

4.5 สํานักงานแรงงานจังหวัด จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกัน
การคามนุษยดานแรงงาน จังหวัด.... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบฟอรม 3 ใหกระทรวงแรงงาน 
ภายในเดือนกันยายน 2561 (จํานวน 1 เลม)  
หมายเหตุ   

1) กองยุท ธศาสตรและแผนงาน  อยู ระหว างประสาน ศูนย เทคโน โลยี ส ารสน เทศและ 
การสื่อสาร ดําเนินการจัดทําระบบการรายงานประจําเดือน ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ เม่ือระบบ
พรอมใชงานแลวจะไดประสานแจงสํานักงานแรงงานจังหวัดใหดําเนินการรายงานผานระบบ
ดังกลาวตอไป 

2) รายงานผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน จังหวัด.... 
(ทุกวันท่ี 5 ของเดือน) ขอใหสงไฟลขอมูลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส moltraffic3458@gmail.com 

 

5. ตารางแผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
 

ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

1) สรจ. จัดประชุม/
ประสานหนวยงานท่ี
เก่ียวของในพ้ืนท่ี เพ่ือ
จัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการคามนุษยดาน
แรงงาน จังหวัด.......
ประจําป 2561 

 
1 แผน 

           

2) สรจ. เสนอแผนฯ ท่ี
รวมจัดทํากับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ใหผูวาราชการ
จังหวัดอนุมัติ/เห็นชอบ 
และสงแผนฯ ให รง. 
รับทราบภายในสัปดาห
สุดทายของเดือน ต.ค. 60 
 

 
1 ครั้ง/
แผน 
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กิจกรรม 
 

ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

3) สรจ. จัดประชุมหรือ
ประสานหนวยงานใน
พ้ืนท่ี เพ่ือขับเคลื่อน/
ติดตามการปฏิบัติตาม
แผนฯ ท่ีไดรับอนุมตัิ/
เห็นชอบจากผูวาราชการ
จังหวัด เดือนละ 1 ครั้ง 

  
1 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 

4) สรจ. รายงานผลการ
ดําเนินการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการฯ ให รง.
ทราบ ทุกวันท่ี 5 ของ
เดือนถัดไป 

  
 

1 ครั้ง/
ฉบับ 

 
 

1 ครั้ง/
ฉบับ 

 
 

1 ครั้ง/
ฉบับ 

 
 

1 ครั้ง/
ฉบับ 

 
 

1 ครั้ง/
ฉบับ 

 
 

1 ครั้ง/
ฉบับ 

 
 

1 ครั้ง/
ฉบับ 

 
 

1 ครั้ง/
ฉบับ 

 
 

1 ครั้ง/
ฉบับ 

 
 

1 ครั้ง/
ฉบับ 

 
 

1 ครั้ง/
ฉบับ 

5) สรจ. จัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ปองกันการคามนุษยดาน
แรงงาน จังหวัด......... 
ประจําป 61 ให รง. 
ภายในเดือน ก.ย.61 

            
 

1 ครั้ง/
เลม 

 

6. การรายงานผล  
 1) สํานักงานแรงงานจังหวัด รายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษย
ดานแรงงานของแตละจังหวัด.... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายเดือน) ใหกระทรวงแรงงานทราบ     
ทุกวันท่ี 5 ของเดือน (11 ครั้ง/ฉบับ)   

2) สํานักงานแรงงานจังหวัด รายงานสรุปผลการดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษย
ดานแรงงานของแตละจังหวัด.... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายป) ใหกระทรวงแรงงานทราบ ภายใน
เดือนกันยายน 2561 (1 ครั้ง/เลม)   
 

7. พ้ืนท่ีดําเนินการ : สวนภูมิภาค (76 จังหวัด) 
  

8. หนวยงานรับผิดชอบ : กองยุทธศาสตรและแผนงาน  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร 
 ศูนยบัญชาการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน (ศปคร.) 
 โทรศัพท 0 2232 1075, 1099 
 โทรสาร 0 2248 1378 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส moltraffic3458@gmail.com 
9.  เอกสารแนบ :  

9.1 แบบฟอรม 1 แผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน จังหวัด.... ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

9.2 แบบฟอรม 2 แบบรายงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน จังหวัด.... 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

9.3 แบบฟอรม 3 แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัด…. 
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1.  วัตถุประสงค :  

 1.1) เพ่ือรณรงคสรางจิตสํานึกแกสถานประกอบการท่ีมีลูกจางต่ํากวา 10 คนลงมา ตระหนัก    

ในปญหาของยาเสพติด พรอมรวมมือปองกันและแกไขปญหา 

  1.2) เพ่ือสรางเสริมภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในกลุมแรงงานซ่ึงอยูในสถานประกอบการ    

ท่ีมีลูกจาง ต่ํากวา 10 คนลงมา 

2.  เปาหมายงาน  
 สถานประกอบการท่ีมีลูกจางต่ํากวา 10 คน ท่ีไดรับการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด จํานวน 13,170 คน 
 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
เปาหมายของ

กิจกรรม 
เปาหมายของสํานักงานแรงงานจังหวัด 

/แบบรายงาน 
เชิงปริมาณ 
- สถานประกอบการท่ีมีลูกจางต่ํา
กวา 10 คน แสดงความจํารงเขารวม
กิจกรรมเก่ียวกับยาเสพติด  
- จํานวนแรงงานในสถานประกอบการ
มีความรูความเขาใจในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี   

76 จังหวัด 
4,390 แหง 

 
 

13,170 คน 
 

 
รายงานผลการจัดกิจกรรมพรอมรูปถายกิจกรรม 

ท้ังรูปเลมและไฟลขอมูล จํานวน 1 ชุด 

 

3. รูปแบบการทํางาน : กําหนดเกณฑเปาหมายดังนี้ 

 เปาหมายของจังหวัด = สถานประกอบการ(ท่ีมีลูกจางต่ํากวา 10 คน) (878 อําเภอ) ตามจํานวน

อําเภอของแตละจังหวัด อําเภอละ 5 แหงๆละ 3 คน รวมท้ังสิ้น 13,170 คน เนื่องจากแตละพ้ืนท่ีมีบริบท     

สถานประกอบการแตกตางกัน จังหวัดสามารถบริหารจัดการเปาหมายในภาพรวมได โดยสถานประกอบการท่ี

มีลูกจางต่ํากวา 10 คน ตองแสดงความจํานงเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับยาเสพติด จํานวน 4,390 แหง ตามแบบ 

รง.03.1 

4. แนวทาง/ข้ันตอนการทํางาน 

กิจกรรมท่ี 1 การใหความรู ปรึกษา แนะนา เพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 

ท่ีมีลูกจางต่ํากวา 10 คน 

(กลุมเปาหมาย : แรงงานในสปก. ต่ํากวา 10 คน อําเภอละ 15 คน x จานวนอําเภอของแตละจังหวัด) 

1) สํานักงานแรงงานจังหวัดอบรม หรือจัดชี้แจงในการประชุมประจําเดือน เวทีสัญจร ฯลฯ เพ่ือสราง

ความรูความเขาใจแกอาสาสมัครแรงงาน เก่ียวกับ โครงการโรงงานสีขาว และมาตรฐานการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) โครงการ TO BE NUMBER ONE การดําเนินการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ อาทิเชน เรื่อง การปองกันแรงงานจากปญหายาเสพติดใน          

สถานประกอบการ ระบบการบําบัดรักษา และการชวยเหลือแรงงานท่ีเปนผูเสพ/ติดยาเสพติด ฯลฯ 

โครงการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต่ํากวา 10 คน 
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ผลผลิต : อาสาสมัครมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจกรรมท่ีจะดําเนินการเพ่ือการปองกัน แกไขและ 

เฝาระวังปญหายาเสพติด 

ผลลัพธ : อาสาสมัครแรงงานสามารถเขาไปใหความรู ปรึกษา แนะนําแกนายจาง/ลูกจาง ใน        

สถานประกอบการฯ ได 

2) อาสาสมัครแรงงานเขาไปใหความรู ปรึกษา แนะนําเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแก

นายจาง/ลูกจางในสถานประกอบการ และดําเนินการสงเสริม เชิญชวนใหมีการแสดงเจตนารมณในการดําเนิน

กิจกรรม เพ่ือการปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติด (กรอกแบบแสดงความจํานงเขารวมกิจกรรม

เก่ียวกับยาเสพติด) 

ผลผลิต : อาสาสมัครแรงงานเขาไปสรางการรับรู คําปรึกษา นําาเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ผลลัพธ : เจาของสถานประกอบการ/ลูกจางเกิดการรับรู และแสดงความจํานงเขารวมกิจกรรม

เก่ียวกับ ยาเสพติด 

3) สํานักงานแรงงานจังหวัดรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผูแสดงความจํานงเขารวมกิจกรรม ดังนี้ 

3.1 หากผูประกอบการสนใจดําเนินกิจกรรมเพ่ือการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน

ประกอบการใหอาสาสมัครแรงงานรวบรวมขอมูลสถานประกอบการท่ีสนใจใหสํานักงานแรงงานจังหวัดเพ่ือให

คําแนะนํา ความรู ท่ีเก่ียวของกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เชน การปองกันยาเสพติดในกลุม

แรงงาน การสังเกตพฤติกรรม การสงตอพนักงานท่ีเปนผูเสพยาเสพติดไปสถานพยาบาล เปนตน 

3.2 หากสถานประกอบการแสดงเจตจํานงเขารวมโครงการโรงงานสีขาวใหเจาหนาท่ีสํานักงาน

แรงงาน สงตอขอมูลใหสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเขาไปใหคําปรึกษา แนะนาการดําเนิน

กิจกรรม ตามหลักเกณฑโครงการ 

3.3 หากสถานประกอบการสนใจเขารวมโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO 

BE NUMBER ONE) ใหเจาหนาท่ีสํานักงานแรงงานจังหวัดเขาไปใหความรูแนะนํา ในการจัดตั้งชมรม TO BE 

NUMBER ONE 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนสงใหสํานักงานตรวจและประเมินผล กลุมงาน

สนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค และรายงานบันทึกขอมูลในระบบขอมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด 

(NISPA) 

กิจกรรมท่ี 2 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูดานการปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติด 

1) สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู จากการดําเนินงานกิจกรรมท่ี 1 สอดแทรก

กิจกรรมเชิงสรางสรรค ระหวางอาสาสมัครแรงงาน เจาของสถานประกอบการ/ลูกจางในสถานประกอบการท่ีมี

ลูกจางต่ํากวา 10 คน ตลอดจนใหคําปรึกษา ชี้แนะทําความเขาใจในการดําเนินงานใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน เพ่ือพัฒนาการทํางานในปตอไป และสรางเครือขายแรงงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ในสถานประกอบการท่ีมีลูกจางต่ํากวา 10 คน 

2) สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดทําสรุปผลการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (สิ่งท่ีพบจากการดําเนิน

กิจกรรม ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และขอเสนอเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานในปตอไป) จัดทําทําเนียบ

รายชื่อเครือขาย สถานท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทติดตอ หรือสรางกลุมไลน เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวาง

กัน 
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ผลผลิต : การมีสวนรวมของกลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองในการ

ดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดในสถานประกอบการท่ีมีลูกจางต่ํากวา 10 คน 

ผลลัพธ : เกิดเครือขายความรวมมือดานแรงงานในการทํางานดานการปองกัน แกไข และเฝาระวัง 

ปญหายาเสพติดในสถานประกอบการท่ีมีลูกจางต่ํากวา 10 คน 

3) สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดทํารายงานสรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูสงใหสํานักตรวจและ

ประเมินผลกลุมงานสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค 

5. แผนการปฏิบัติงาน/งบประมาณจัดสรร (ตามแผนการจดัสรรงบประมาณดานอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด) 

      การจัดกิจกรรมประชุม รณรงคแจกสื่อ เปนประเภท “งบรายจายอ่ืน”โดยมีกําหนดระยะเวลาในการ

ดําเนินการสําหรับปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในหวงไตรมาสท่ี 1 – ไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม 2560 – 

กรกฎาคม 2561)  

งบประมาณจัดสรรสําหรับ  76 จังหวัด จํานวนรวมท้ังสิ้น  8,515,000 บาท 
 

6. การรายงานผล 
แบบรายงาน รายละเอียดการรายงาน ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานผานระบบ NISPA ของ
สํานักงาน  ปปส. 

ภายในวนัท่ี 30 กันยายน 2560 
 

สํานักงานแรงงานจังหวัด 

หมายเหตุ : สงรายงานใหกับกลุมงานสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค  
E-mail : volunteer_mol@hotmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9177           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:volunteer_mol@hotmail.com
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แบบ รง.๐๓.๑ 

 

แบบแสดงความจำนงเข าร วมกิจกรรมเกีย่วก ับยาเสพติดในพ้ืนที่จ ังหว ัด.............. 
 

๑. ชื อสถานประกอบกิจการ……………………………………………………………………………………………… 

ท ี่ต ั้ง ..................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

โทรศัพท/โทรสาร..................................................E-mail.................................................................. 

ประกอบกิจการ................................................................................................................................ 

จ ํา น ว น ล  ูก จ า ง ........................................ค น  ชาย............................คน หญิง..................................คน 

ขอแสดงความจานงเขาร วมกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด 

� ด ํา เน ิน ก า ร ป อ ง ก ัน แ ล ะ แ ก ไ ข ป ญ ห า ย า เส พ ต ิด ใ น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ข อ ง ต น  อาทิเชน          

ติดสื่อ ประชาสัมพันธความรูการปองกันยาเสพติด ติดปายประกาศสถานประกอบการเขารวมกิจกรรม      

ตานภัยยาเสพติด การใหค ว า ม ร ู/ค ํา แ น ะ น ํา เก ี่ย ว ก ับ โ ท ษ พ ิษ ภ ัย ข อ ง ย า เส พ ต ิด แ ล ะ ก า ร บ ํา บ ัด ร ัก ษ า ก ับ ล ูก จ า ง /

พ น ัก ง า น ใ น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ฯลฯ 

� สมัครเขารวมโครงการโรงงานส ีขาว 

� มีก ิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

� อ ื่น ๆ อาท ิเช น การเขารวมกิจกรรมเดินรณรงคปองกันยาเสพติดรวมก ับหน วยงานภาครัฐ 

................................................................................................................... ........................ 
 

๒. ผูระสานงาน 
ช ื่อ-นามสุกล ................................................................................................................. 
ตําแหนง 

 

� อาสาสมัครแรงงาน ตําบล............................................................................ 

� บัณฑ ิตแรงงาน 

� เ ค ร ือ ข า ย อ า ส า ส ม  ัค ร แ ร ง ง า น ช  ุม ช น  ตําบล................................................. 

� อ ื่น ๆ  ร ะ บ ุ......................................................................  

โ ท ร ศ ัพ ท /โ ท ร ส า ร ......................................................................  
E-mail…………………………………………………………… 
 
 

ล ง ช  ื่อ .................................................................. 
(                                                 ) 

 เจ า ข อ ง ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร /ผ  ูแ จ ง ค ว า ม จ ํา น ง  

ว  ัน / เด ือ น /ป ........................................................ 
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1. วัตถุประสงค  
1) เพ่ือรณรงคสงเสริมใหมีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  
2) เพ่ือรณรงคสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
3) เพ่ือพัฒนาหรือสรางความตระหนักรูใหกับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน

ประกอบการ 
4) เพ่ือขยายเครือขายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนใกลเคียง 

2. เปาหมายของงาน  
มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมท่ัว

ประเทศ และขยายเครือขายไปยังรอบ ๆ สถานประกอบการและชุมชนในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงาน
จังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดท่ีใชในการติดตามผลภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

การกําหนดเปาหมาย ป 2561 มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ใหม จํานวน 171 แหง และ
ศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ใหม จํานวน 101 แหง 

เง่ือนไขบังคับ งบรายจายอ่ืนไมสามารถเปลี่ยนแปลงงบไปใชในงานอ่ืนได 
ตัวชี้วัดผลผลิต ตัวชี้วัดกิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม เปาหมายของ สรจ. 

เชิงปริมาณ 
- จํานวนประชาชนวัย
แรงงานท่ีขอรับบริการดาน
แรงงาน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละของประชาชนวัย
แรงงานท่ีไดรับการคัดกรอง
ตามเกณฑท่ีกําหนด 

เชิงปริมาณ 
- จํานวนชมรม TO BE 
NUMBER ONE /ศูนยเพ่ือนใจ 
TO BE NUMBER ONE 
เพ่ิมข้ึนอยางนอย 1 แหง 
เชิงคุณภาพ 
- จํานวนชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการเดิมท่ียังคงอยู 
อยางนอยรอยละ 70 
- จํานวนครั้งของการายงาน
ผลการดําเนินงานรายไตร
มาส 

1. รณรงค สงเสรมิ การจัดตั้ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE 
และศูนยเพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE ใหมในสถาน
ประกอบการท่ัวประเทศ 
2. รณรงค สงเสรมิความ
เขมแข็งของชมรม TO BE 
NUMBER ONE และศูนย
เพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
ONE ในสถานประกอบการ
ท่ัวประเทศอยางตอเน่ืองตาม
จํานวนสะสมท่ีมีอยูเดิมจนถึง
สิ้นสุดปงบประมาณ 2559 
3. สรางความตระหนักรู รวมท้ัง
กิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวของใน
การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด ในชมรมTO BE 
NUMBER ONE แ ล ะ ศู น ย
เพ่ื อน ใจ  TO BE NUMBER 
ONE ในสถานประกอบการ
ท่ัวประเทศ  
 

1. รณรงค สงเสรมิ การจัดตั้ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE 
และศูนยเพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE ใหมในสถาน
ประกอบการ 
2. รณรงค สงเสรมิความ
เขมแข็งของชมรม TO BE 
NUMBER ONE และศูนย
เพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
ONE ในสถานประกอบการ
อยางตอเน่ืองตามจํานวน
สะสมท่ีมีอยูเดิมจนถึงสิ้นสุด
ปงบประมาณ 2559 
3. สร างความตระห นั กรู 
รวม ท้ั งกิ จ ก ร ร ม อ่ื น ใด ท่ี
เก่ียวของในการปองกันและ
แก ไขปญ หายาเสพติด ใน
ชมรมTO BE NUMBER ONE 
และศู นย เพ่ื อน ใจ  TO BE 
NUMBER ONE ใ น ส ถ า น
ประกอบการ 
4. รายงานผลการดําเนินงาน
และการใชจายงบประมาณ
รายไตรมาส 

 

 

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE Number One) 
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3. รูปแบบของการทํางาน 
สํานักงานแรงงานทุกจังหวัดมีการรณรงคสงเสริมใหมีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และ

ศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน และพัฒนาหรือสรางความตระหนักรูใหกับ
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ รวมท้ังพัฒนาและสงเสริมศักยภาพเพ่ือใหชมรม 
TO BE NUMBER ONE เขาประกวดระดับภาค และระดับประเทศ 

4. ข้ันตอนการทํางาน 
1) ดําเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  
โดยการรณรงค สงเสริมใหมีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพ่ือนใจ TO BE 

NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
2) รายงานผลการดําเนินการและการใชจายงบประมาณรายไตรมาส ภายในทุกวันท่ี 5 ของเดือน

มกราคม 2561 เดือนเมษายน 2561 เดือนกรกฎาคม 2561 และเดือนตุลาคม 2561 

5. ตารางแผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ต.ค.

60 
พ.ย.
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

1. รณรงค สงเสรมิใหมีการจัดตั้ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE และ
ศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
ONE ใหมในสถานประกอบการ 

            

2. รณรงค สงเสริมความ
เขมแข็งของชมรม TO BE 
NUMBER ONE และศูนยเพ่ือน
ใจ TO BE NUMBER ONE ใน
สถานประกอบการท่ัวประเทศ
อยางตอเนื่องตามจํานวนสะสม
ท่ีมีอยูเดิมจนถึงสิ้นสุด
ปงบประมาณ 2559 

            

3. สรางความตระหนักรู รวมท้ัง
กิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวของในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ในชมรมTO BE NUMBER ONE  
และศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
ในสถานประกอบการท่ัวประเทศ 

            

4. การรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ รายไตร
มาส 
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6. การรายงานผล 
รายงานผลการดําเนินการและการใชจายงบประมาณรายไตรมาส โดยใหรายงานในวันท่ี 5 ของเดือน

มกราคม 2561 เดือนเมษายน 2561 เดือนกรกฎาคม 2561 และวันท่ี 15 ตุลาคม 2561 และขอใหดําเนินการ
เบิกจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากโครงการฯ ดังกลาว ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ 
76 จังหวัดท่ัวประเทศ 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 
กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร 

9. เอกสารแนบ เชน แบบฟอรมการรายงาน  
9.1 หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

TO BE NUMBER ONE ประจําปงบประมาณ 2561 
9.2 แบบรายงานการดําเนินการตามโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

TO BE NUMBER ONE ประจําปงบประมาณ 2561 
9.3 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

TO BE NUMBER ONE ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจําไตรมาส 
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หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ 
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  

ประจําปงบประมาณ 2561 
------------------------- 

 
หลักเกณฑการจัดสรร 

1. รณรงค สงเสริม การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ใหม 
ในสถานประกอบการท่ัวประเทศ 

2. รณรงค สงเสริมความเขมแข็งของชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE ในสถานประกอบการท่ัวประเทศอยางตอเนื่องตามจํานวนสะสมท่ีมีอยูเดิมจนถึงสิ้นสุด
ปงบประมาณ 2559 

3. สรางความตระหนักรู รวมท้ังกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวของในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ในชมรมTO BE NUMBER ONE และศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการท่ัวประเทศ  
 
การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2561 
 การจัดสรรงบประมาณในปนี้มุงรณรงค สงเสริมชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพ่ือนใจ TO 
BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการท้ังจํานวนท่ีมีอยูเดิมจนถึงสิ้นสุดปงบประมาณ 2560 และเปาหมายท่ี
จังหวัดไดกําหนดไวในปงบประมาณ 2561 โดยมีสัดสวนการจัดงบประมาณตามจํานวนชมรม/ศูนยเพ่ือนใจฯ 
ดังกลาว ดังนี้ 
  

จํานวนชมรม/ศูนยเพ่ือนใจ  
TO BE NUMBER ONE 

ในสถานประกอบการ (แหง) 

จํานวน 
(จังหวัด) 

จัดสรร 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 – 3 แหง 60 39,000 2,340,000 
4 – 6 แหง 9 41,000 369,000 
7 – 9 แหง - 43,000 - 
10 – 12 แหง 3 45,000 135,000 
13 – 15 แหง - 47,000 - 
15 แหงข้ึนไป 4 49,000 196,000 

 
การติดตามและประเมินผล 

ในปงบประมาณ 2561 กองยุทธศาสตรและแผนงานไดรวบรวมขอมูลจากสํานักงานแรงงานจังหวัด
กําหนดเปาหมายการดําเนินงานโครงการฯ เพ่ือประกอบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทใน
พ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติกับพ้ืนท่ีจึงกําหนดใหมีการรายงานการดําเนินงานตามโครงการฯ ตาม
แบบรายงานผลการดําเนินงานฯ ภายในทุกวันท่ี 5 ของเดือนมกราคม 2561 เดือนเมษายน 2561 เดือน
กรกฎาคม 2561 สําหรับไตรมาสท่ี 4 ขอใหรายงานภายในวันท่ี 15 กันยายน 2561 
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1. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือใหบัณฑิตแรงงานเปนสื่อกลางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และภารกิจของ   

กระทรวงแรงงานไปสูประชาชนในพ้ืนท่ี 
1.2 เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีอาชีพ และ/หรือรายไดเพ่ิมข้ึน 
1.3 เพ่ือใหศูนยแรงงานประจําอําเภอเปนศูนยกลางขอมูลดานแรงงาน สามารถนําขอมูลไปใชใน   

การกําหนดนโยบาย ปองกันและแกไขปญหาท่ีสอดคลองกับสถานการณดานแรงงานในพ้ืนท่ีได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

2. เปาหมายของงาน 
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดท่ีใชใน          

          การติดตามผลภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
               ในแผนงานยุทธศาสตรพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน 

 เปาหมายการใหบริการกระทรวง : รอยละ 40 ของจํานวนกลุมเปาหมายท่ีจัดสงไดรับ          
                                                      การบรรจุงาน และ/หรือไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมาย      
      เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :  
                  เชิงปริมาณ : จํานวนประชาชนวัยแรงงานท่ีขอรับบริการดานแรงงาน จํานวน 41,800 คน 
                                 (บัณฑิตแรงงาน 1 คน:ประชาชน 110 คน)     

    เชิงคุณภาพ : รอยละ 40 ของจํานวนกลุมเปาหมายท่ีจัดสงไดรับการบรรจุงาน และ/หรือ 
                   ผานการพัฒนาทักษะฝมือ และ/หรือไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมาย 

      ตัวช้ีวัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน : จํานวนประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน 
           ภาคใตท่ีไดรับบริการดานแรงงานจากบัณฑิต 
           แรงงาน 41,800 คน 

     โครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต 
     กิจกรรมหลัก : จางบัณฑิตแรงงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในพ้ืนท่ีจังหวัด 
     ชายแดนภาคใต 

 

ตัวชี้วัดผลผลิต ตัวชี้วัดกิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม เปาหมายของ สรจ. 

เชิงปริมาณ : 

จํานวนบัณฑติแรงงาน 380 คน 

เชิงคุณภาพ : 

จํานวนประชาชนวัยแรงงานใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท่ี
ไดรับบริการดานแรงงานจาก
บัณฑิตแรงงาน 41,800 คน 

จางบัณฑิตแรงงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใหบริการดานแรงงาน 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

จํานวนบัณฑติแรงงาน 
380 คน 

1.จํานวนบัณฑิตแรงงาน 
  จังหวัดปตตานี 135 คน 

2. จํานวนบัณฑิตแรงงาน 
   จังหวัดยะลา 76 คน 

3. จํานวนบัณฑิตแรงงาน 
   จังหวัดนราธิวาส 111 คน 

4. จํานวนบัณฑิตแรงงาน 
   จังหวัดสงขลา 58 คน 

  

 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต 
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3. รูปแบบของการทํางาน 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต มีการดําเนินงาน

โดยจางผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีวางงานไมจํากัดสาขา และเปนผูท่ีมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ี  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ไดแก 
อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย จํานวน 380 คน ปฏิบัติงานเปนบัณฑิตแรงงานประจําศูนย
แรงงานประจําอําเภอ บัณฑิตแรงงานประจําตําบล และบัณฑิตแรงงานประจําสํานักงาน เพ่ือทําหนาท่ี
เสมือนผูแทนกระทรวงแรงงานในการนําภารกิจและบริการของกระทรวงแรงงานไปสูประชาชนในพ้ืนท่ี/
ชุมชน ดวยความมุงหวังท่ีจะสรางงานใหกับบัณฑิตท่ีวางงาน สามารถตรึงคนในพ้ืนท่ี ลดปญหา         
การเคลื่อนยายแรงงาน ปลูกฝงสํานึกรักบานเกิด มีสวนรวมแกปญหาของทองถ่ินตนเอง ทําใหประชาชน
ในพ้ืนท่ีสามารถเขาถึงบริการดานแรงงานไดโดยสะดวก รวดเร็ว อีกท้ังเปนการลดภาระคาใชจายในการ
เดินทางมาติดตอราชการ รวมถึงการสนับสนุนภารกิจดานความม่ันคง เพ่ือเสริมสรางสันติสุขในจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยมีศูนยแรงงานประจําอําเภอเปนศูนยกลางในการประสานบริการดานแรงงานแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังเปนศูนยกลางขอมูลดานแรงงานในระดับอําเภอเพ่ือใหประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารดานแรงงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ตลอดจนเปนแหลงรวบรวมขอมูลสถานการณดานแรงงาน  
ในระดับพ้ืนท่ี  

 

4. ข้ันตอนการทํางาน 
 4.1 สวนกลางดําเนินการขออนุมัติโครงการและการจัดสรรเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 

2561 เพ่ือใหจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
 

รายการ บัณฑิต
แรงงาน 

ศูนยแรงงาน 
ประจําอําเภอ 

งบคาตอบแทน 
บัณฑิตแรงงาน      
(บาท) 

คาใชจายใน
การดําเนินงาน
อ่ืน (บาท) 

รวมงบประมาณ
(บาท) 

1) สวนภูมิภาค   71,820,000 13,043,100 84,863,100 

1.1) จังหวัดปตตานี 135  คน 12 ศูนย 25,515,000 4,241,640 29,756,640 

1.2) จังหวัดยะลา  76   คน   8 ศูนย 14,364,000 2,889,840       17,253,840 

1.3) จังหวัดนราธิวาส      111   คน  13 ศูนย 20,979,000 4,476,500                                                                 25,455,500 

1.4) จังหวัดสงขลา   58  คน    4 ศูนย 10,962,000 1,435,120                                            12,397,120 

2) สวนกลาง -  - 5,204,900 5,204,900 

รวมท้ังสิ้น 380  คน 37 ศูนย 71,820,000 18,248,000 90,068,000 

                      

         4.2 สวนภูมิภาค ประกอบดวยสํานักงานแรงงาน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ จังหวัด
ปตตาน ียะลา นราธิวาส และสงขลา ดําเนินการ ดังนี ้
 1)  จัดทําสัญญาจางผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีวางงานในพ้ืนท่ี มาทําหนาท่ีเปน
บัณฑิตแรงงานในเขตพ้ืนท่ีเปาหมายและประจําสํานักงานแรงงานจังหวัด ทําสัญญาจางเปนลูกจาง
ชั่วคราวของโครงการฯ จํานวน 380 คน ระยะเวลาตั้งแตเดือน 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
(12 เดือน) อัตราคาจางเดือนละ 15,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
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• จัดทําทะเบียนบณัฑิตแรงงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

• ประเมินผลการปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงานท่ีไดรับการจางปฏิบัติงานประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑและแบบประเมินผลซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงแรงงาน
แลว (หนังสือกระทรวงแรงงาน ท่ี รง 0203.3/ว 1678 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2557) เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ     
ในการบริหารงานบุคคลและเหมาะสมกับสถานการณในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานใหดําเนินการประเมินเปนประจําทุก 3 เดือน   
(ทุกไตรมาส) 

 2) แจงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตแรงงานรอบ 12 เดือน และ 
การตอสัญญาจางใหกระทรวงแรงงานทราบภายในวันท่ี 30 ตุลาคม ของปงบประมาณถัดไป 

 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาจางนอกเหนือจากกรอบอัตรากําลังของบัณฑิต
แรงงานท่ีกําหนดไวในแตละจังหวัด เชน บัณฑิตแรงงานตาย ลาออก ประพฤติผิดวินัยรายแรง ไมผาน       
การประเมินฯลฯ ขอใหรายงานกระทรวงแรงงานทราบภายใน 15 วันทําการ 

• ใหสํานักงานแรงงานจังหวัดพิจารณามอบหมายงานและกํากับการปฏิบัติหนาท่ี
ของบัณฑิตแรงงานภายใตนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม 
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” จังหวัดชายแดนภาคใต แผนปฏิบัติการการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนแมบท
ดานแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564 เปาหมายการใหบริการกระทรวงและเปาหมายการใหบริการหนวยงาน โดย
ถือปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณและผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบดวยแลว 
   4.3 ใหสวนกลางและสวนภูมิภาคดําเนินการบริหารจัดการโครงการใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุน
โครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” แผนปฏิบัติการการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560–2562 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2561 แผนแมบทดานแรงงาน พ.ศ. 2560–2564 เปาหมายการใหบริการกระทรวงแรงงานและเปาหมาย
การใหบริการหนวยงาน โดยถือปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ และผูบริหารพิจารณา               
ใหความเห็นชอบดวยแลว 

 4.4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย
กิจกรรมในการดําเนินงาน 4 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมประสานการใหบริการดานแรงงานในพ้ืนท่ี/ชุมชน     
โดยบัณฑิตแรงงาน กิจกรรมดําเนินงานศูนยแรงงานประจําอําเภอ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน 
และกิจกรรมบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน โดยมีการทํางานในแตละกิจกรรมดังนี ้

 4.4.1 กิจกรรมประสานการใหบริการดานแรงงาน โดยบัณฑิตแรงงานประสานการ
ใหบริการดานแรงงาน เชน การสงเสริมการมีงานทํา การพัฒนาทักษะอาชีพ การดําเนินงานประกันสังคม ฯลฯ 
จัดกิจกรรมศูนยแรงงานอําเภอเคลื่อนท่ีใหบริการดวยรอยยิ้ม จัดกิจกรรมหนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ ใหแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี กิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งและสุขภาวะในการทํางานแกแรงงานนอกระบบ         
(รวมแรงงานคนพิการและแรงงานผูสูงอายุ) ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต จัดกิจกรรมสํานึกรักบานเกิด    
รวมใจพัฒนาชุมชน 
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              4.4.2 กิจกรรมดําเนินงานศูนยแรงงานประจําอําเภอ เปนการดําเนินงานโดยสวนภูมิภาค 
โดยมอบหมายใหบัณฑิตแรงงานสํารวจขอมูลดานแรงงาน บันทึก ประมวลผลขอมูลดานแรงงาน จัดทํารายงาน
ผลการสํารวจและนําเสนอขอมูลดานแรงงานตอท่ีประชุมระดับอําเภอ สรุปสงขอมูลใหสํานักงานแรงงาน
จังหวัด ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานแรงงาน รวมท้ังเสนอแผนงาน/โครงการ/คําของบประมาณ  
         4.4.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน ดําเนินการดานการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต
แรงงานใหเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจและความจําเปนในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ตามแผนปฏิบัติการฯ 
ไดกําหนดแผนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานไวจํานวน 1 ครั้ง โดยสวนกลาง ท้ังนี้สวนภูมิภาค
สามารถบริหารจัดการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานไดตามความเหมาะสม 
 4.4.4 กิจกรรมบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน ประกอบดวยการดําเนินงานท้ังสวนกลาง
และสวนภูมิภาค โดยจัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดําเนินงาน ประชุมมอบหมายงาน/ติดตามผล         
การปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงาน ติดตามและรายงานผลการดําเนินโครงการ นิเทศงาน และประเมินผล         
การปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงาน                
 

5. ตารางแผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ต.ค. 
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย
61 

พ.ค.
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

1.ประสานการใหบริการดาน
แรงงาน  

         41,800 คน 

2. ดําเนินงานศูนยแรงงาน
ประจําอําเภอ 

37 ศูนย 
         

2.พัฒ นาศักยภาพบัณ ฑิต
แรงงาน 

                 2 
ครั้ง 

3. บริหารจัดการงานบัณฑิต
แรงงาน 

               146 ครั้ง 

 

6. การรายงานผล 
 6.1  ขอใหรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใชจายเงินเปนรายเดือน ภายในวันท่ี 2 ของทุกเดือน 
 6.2  ขอใหรายงานตามแบบรายงานท่ีกําหนด ดังนี้ 

                      1) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต) (แบบ บรง.1) 
   2) แบบรายงานผลการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ บรง.1(เงิน)) 
   3) แบบรายงานโครงการศูนยแรงงานอําเภอเคลื่อนท่ีใหบริการดวยรอยยิ้มสูชุมชน       
(แบบ บรง.1-1) 
   4) แบบรายงานโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ (แบบ บรง.1-2) 

   5) แบบรายงานกิจกรรมสํานึกรักบานเกิดรวมใจกันพัฒนาชุมชน (แบบ บรง.1-3) 
  6) แบบรายงานโครงการเสริมสรางความเขมแข็งและสุขภาวะในการทํางานแกแรงงาน   

นอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานผูสูงอายุ) ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต (แบบ บรง.1-4) 
   7) แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต สํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ บรง.2) 



  
  คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561         หนา 28                 

   8) แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน     
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ บรง.3)  
 9) แบบรายงานความประทับใจในการทํางาน (SMS : Success small Story)  
(แบบ บรง.4) 

 10) แบบรายงานการติดตามผลการใหบริการดานแรงงานแกประชาชน (รายบุคคล) 
(แบบ บรง.4-1) ใหเก็บไวท่ีสํานักงาน 
 6.3 ขอใหรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการดานแรงงานจากการ
ประสานการใหบริการของบัณฑิตแรงงาน ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2561 (แบบ บรง.5) 
 หมายเหตุ แบบรายงาน บรง.1-1 , บรง.1-2 , บรง.1-3 , บรง.1-4 ขอใหรายงานตามแบบฟอรม
อิเล็กทรอนิกส สามารถเขาถึงไดจาก www.mol.go.th/รวมลิงคระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน/        
แบบรายงานบัณฑิตแรงงานออนไลน 
 

         สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดตอ :  
         สํานักตรวจและประเมินผล  
         โทร : 02-232-1477, 02-232-1321  โทรสาร 02-232-1169, 02-247-9177 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mol.go.th/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/
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1. วัตถุประสงค 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือกําลังแรงงานผูเดือดรอนดานอาชีพ ใหมีโอกาสในการเพ่ิมพูน

ศักยภาพในทักษะใหม (ReSkill) นอกเหนือจากทักษะเดิมท่ีมี เพ่ือใหแรงงานตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาตนเอง เพ่ือพ่ึงพาตนเอง และสามารถชวยเหลือกันในชุมชนทองถ่ินได รวมท้ังการสงเสริมการมีสวนรวม 
ในรูปแบบประชารัฐ มีเปาหมายเพ่ือใหกําลังแรงงานไดรับการเสริมสรางศักยภาพ จํานวน 19,920 คน และ
แรงงานมีรายไดเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยคนละ 3,000 บาท ตอป  

 

2. เปาหมายของงาน 

โครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ 

กิจกรรมหลัก : จางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ 

 

ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดกิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม เปาหมายของ สรจ. 
เชิงปริมาณ 
- จํานวนกําลังแรงงานไดรับ
การ เส ริ ม ส ร า งศั ก ยภ าพ 
จํานวน 19,920 คน 
เชิงคุณภาพ 
- แรงงานมีรายได เพ่ิม ข้ึน
เฉลี่ ยคนละ  3 ,000 บ าท  
ตอป 

ตัวช้ีวัดระดับพ้ืนท่ี 
- จํานวนกลุมอาชีพจัดตั้ ง
ใหมโดยอยางนอย 1 กลุม 
- จํานวนการฝกอาชีพสําหรับ
ผูสูงอายุอยางนอย 1 รุน 
- จํานวนการฝกอาชีพชาง
ชุมชนอยางนอย 1 รุน 
- โครงการท่ีสามารถดําเนินการ
สําเสร็จตามเปาหมาย  
ไมต่ํากวา รอยละ 90 
 
 

ประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนท่ีท่ี
ได รับ ความ เดื อดรอนด าน
อาชีพ  ใหมี งาน ทําเปนการ
ช่ัวค ราวหรื อ ได รับ ก ารฝ ก
อาชีพไมนอยกวา 19,920 คน 
 โดยแบงเปน  
- จางงานเรงด วน  จํ านวน 

5,552 คน 
- พัฒนาทักษะฝมือ จํานวน  

14,368 คน 
 
 
 
 
  

- สํานักงานแรงงานจังห วัด 
ดํ า เนิน งาน โครงการแก ไข
ปญหาความเดือดรอนดาน
อาชีพ จํานวน 2 กิจกรรม คือ
จางงานเรงดวนรอยละ 20 
 แ ล ะ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ฝ มื อ 
รอยละ 80 
- สํานักงานแรงงานจังห วัด 
สํ า ร ว จ แ ล ะ จั ด ทํ า แ ผ น /
โครงการ ความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
- สํานักงานแรงงานจังหวัดนํา
ตวัอยางหลักสูตร (Shopping 
List) สํารวจความตองการฝก
อาชีพและประสานหนวยฝก
ดําเนินการฝกอบรม 
- สํานักงานแรงงานจังหวัด
จัดสงแผนปฏิบัติการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ 
- สํานักงานแรงงานจังหวัด
รายงานผลการดําเนินงานโดย
ตัดยอดขอมู ล ทุก วัน ท่ี  23  
ของเดือน และจัดสงใหกอง
ยุท ธศาสตรและแผนงาน 
ทุกวันท่ี 30 ของเดือน 
 
 

 

โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ 
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ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดกิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม เปาหมายของ สรจ. 
- สํานักงานแรงงานจังหวัด
บั น ทึ ก ข อ มู ล แ ล ะ จั ด ทํ า
ทะเบียนฐานขอมูลผูเขารวม
โครงการ  
- สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
- เ งิน งบ ป ระ ม าณ ท่ี ได รั บ
จัดสรรงวดท่ี 1 ระหวางเดือน 
(ต.ค. 60–มี.ค. 61)  
- ห า ก ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
แผนงาน/โครงการแลวเสร็จ
แล ะยั งมี เ งิน ค งเห ลื อ ให มี
หนังสือแจงและจัดสงเงินคืน
กลับสวนกลางภายใน วันท่ี 5 
เมษายน 2561  
- เ งิน งบ ป ระ ม าณ ท่ี ได รั บ
จัดสรรงวดท่ี 2 ระหวางเดือน 
(เม.ย.–ก.ย. 61) 

- ห า ก ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม  
แผนงาน/โครงการแลวเสร็จ
แล ะยั งมี เ งิน ค งเห ลื อ ให มี
หนังสือแจงและจัดสงเงินคืน
กลับสวนกลางภายใน วันท่ี 30 
มิถุนายน 2561 เพ่ือสวนกลาง
จ ะ ได ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ส ร ร 
ใหจังหวัดท่ีมีความจําเปนตอ
ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ก ลุ ม 
เปาหมายท่ีขอรับการสนับสนุน
งบ ป ระ ม าณ เพ่ิ ม เติ ม โด ย
ส ว น ก ล า ง  (ค ณ ะ ทํ า งา น
กําหนดแนวทางการจัดสรร
งบประมาณและติดตามผล
โครงการแก ไขปญหาความ
เดือดรอนดานอาชีพ) 
- สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ใหสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานทราบ (รูปเลม) ภายใน
วันท่ี 31 สิงหาคม 2561 
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3. รูปแบบของการทํางาน 

3.1 ใหจังหวัดจัดทําโครงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวนกิจกรรมจางงานเรงดวนฯ 
ประมาณรอยละ 20 และกิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือประมาณรอยละ 80 

3.2 กิจกรรมจางงานสามารถดําเนินการไดเฉพาะท่ีเก่ียวกับสาธารณประโยชน เชน ขุด ลอกคู คลอง 
บึง แหลงน้ํา กอสรางฝายชะลอน้ํา ซอมแซมฝาย สรางแนวกันไฟปา และซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชน  
(ไมสนับสนุนกิจกรรมท่ีไมยั่งยืน เชน การปรับปรุงภูมิทัศน)  

3.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือใหจังหวัดจัดทําโครงการและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
ไดตามความตองการของพ้ืนท่ีโดยในจํานวนโครงการท่ีเสนอขอท้ังหมดตองมีโครงการเปนลักษณะ ดังนี้ 

 1).โครงการท่ีเปนการฝกอาชีพ เพ่ือสรางงานสรางอาชีพสรางรายไดท่ีเปนนวัตกรรม เชน การฝก
ชางชุมชนในสาขาชางตาง ๆ ท่ีเปนความตองการของพ้ืนท่ีอยางนอยจังหวัดละ 1 โครงการ 

 2) โครงการฝกอาชีพผูสูงอายุเฉลิมพระเกียรติ (สาขาอาชีพ...) อยางนอยจังหวัดละ 1 โครงการ 
 

4. แนวทางการดําเนินโครงการ ดังนี้    
 4.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือใหจังหวัดจัดทําโครงการและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
ไดตามความตองการของพ้ืนท่ีซ่ึงเกณฑการพิจารณา และกลุมเปาหมายการฝกตองชัดเจน ไมซํ้าซอน สัดสวน
กลุมเปาหมาย/ประเภทกิจกรรม/Outcome ใหชัดเจนโดยในจํานวนโครงการท่ีเสนอขอท้ังหมดตองมี 
อยางนอยจังหวัดละ 1 โครงการท่ีเปนการฝกอาชีพและมีการรวมกลุมอาชีพอยางนอย 1 จังหวัด/1 กลุมอาชีพ 
เพ่ือยกระดับทักษะฝมือทักษะอาชีพสรางงานสรางอาชีพสรางรายไดท่ีเปนนวัตกรรม เชน การฝกชางชุมชนใน
สาขาชางตางๆ ท่ีเปนความตองการของพ้ืนท่ี ในกลุมอาชีพเครื่องกล กลุมอาชีพชางไฟฟา กลุมอาชีพชางกอสราง 
กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลปและกลุมอาชีพธุรกิจบริการ 
 4.2 กองยุทธศาสตรและแผนงานไดประสานความรวมมือกับกรมพัฒนาฝมือแรงงานในการจัดทํา
ทะเบียนรายชื่อหลักสูตรฝกพรอมประมาณการคาใชจายในการฝกอบรมชางชุมชน 4 กลุมสาขาตางๆ และกลุม
อาชีพธุรกิจบริการ และสํานักงานแรงงานจังหวัดสามารถพิจารณากลุมอาชีพท่ีมีจุดเนนการพัฒนาทักษะฝมือ
และสรางนวัตกรรมตามความเหมาะสมของกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีเพ่ือใหจังหวัดไดพิจารณาเสนอหลักสูตร 
ชางชุมชนภายในสาขาอาชีพตางๆ ตามความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําป  
พ.ศ. 2561 
  4.3.จั งหวัดสามารถดํ าเนินการฝกในหลักสูตรอ่ืนๆ ไดแต ให มี โครงการฝกช างตามขอ  
4.1 อยางนอย 1 โครงการ 
  4.4. ใหจังหวัดจัดทําทะเบียนฐานขอมูลผูเขารวมโครงการ (จางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือ)  
โดยตัดยอดขอมูลทุกวันท่ี 23 ของเดือน และจัดสงใหกองยุทธศาสตรและแผนงานทุกวันท่ี 30 ของเดือน 
  4.5 การพิจารณาเพ่ิมวิชาหลักการตลาด หลักการบริหารจัดการผลิตภัณฑและการออกแบบ 
บรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑท่ีรวมกลุมผลิตและจําหนายและใหเนนหลัก E-Commerce โดยการดําเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจตางๆ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส การใชคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและ
อินเทอรเน็ต Digital Marketing การทําการตลาดบนโลก Online ผานชองทาง Internet 

 4.6 ตองมีผลการดําเนินงานท่ีเนนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของกิจกรรม/โครงการ เชน 
ลดรายจายได........................บาท/คน เพ่ิมรายได......................บาท/คน 

 4.7 การติดตามและประเมินผลโครงการหลั งจากจบการฝกอบรม เม่ือผ านไป 3-6 เดือน 
ใหผูรับผิดชอบโครงการ/บัณฑิตแรงงาน/อาสาสมัครแรงงานติดตามผลวามีการรวมกลุมอาชีพหรือกลุมเปาหมายท่ี
จะฝกมีรายไดเฉลี่ยหลังจากการฝกเพ่ิมข้ึนเทาไร 
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4.8 สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดเก็บและบันทึกขอมูลในตารางทะเบียนฐานขอมูลพรอมระบุ
ผลลัพธ(Outcome) รายกิจกรรมเขาฐานขอมูลระบบท่ีสํานักงานแรงงานจังหวัดจัดทําข้ึนโดยโปรแกรม
สนับสนุน เชน Microsoft Excel หรือ Access และในอนาคตสวนกลางจะพิจาณารวมกับศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหเกิดระบบฐานขอมูลกลางและบันทึกขอมูลจากตนทางได  

 
5. ข้ันตอนการทํางาน 

  5.1.สํานักงานแรงงานจังหวัด ประสานงานกับเครือขายดานแรงงานและหนวยปฏิบัติในพ้ืนท่ี อาทิ 
หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน อําเภอทองท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือ
สํารวจความตองการของพ้ืนท่ีความเดือดรอนของประชาชน จากวิกฤตเศรษฐกิจวางงาน ไมมีรายได และ
ตองการความชวยเหลือตามแนวทางของโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ   
  5.2 สํานักงานแรงงานจังหวัดนําหลักสูตร (Shopping List) สํารวจความตองการฝกอาชีพ/ 
ฝกทักษะระดับทักษะฝมือของพ้ืนท่ี ผานการทําประชาคมหมูบาน ดวยความรวมมือของอาสาสมัครแรงงาน หรือ
บัณฑิตแรงงาน (กรณีพ้ืนท่ี 3 จชต. และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา) และบุคลากรหลัก (Key persons) ในพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหหลักสูตรการฝกอบรมตอบสนองความตองการของประชาชนท่ัวไป (รายบุคคล นอกภาคอุตสาหกรรม)  
ในพ้ืนท่ีอยางแทจริงเปนการเตรียมความพรอมกอนการดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตร 
 5.3 สํานักงานแรงงานจังหวัดประสานหนวยฝก (กพร.หรือวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญ/นักปราชญ 
ในพ้ืนท่ี) ดําเนินการฝกอบรมใหกับประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี ตามเปาหมายท่ีกําหนด และสํานักงานแรงงาน
จังหวัดบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลการฝกอบรมทุกหลักสูตร 

5.4 สํานักงานแรงงานจังหวัดบันทึกขอมูลและจัดทะเบียนฐานขอมูลผูเขารวมโครงการ ติดตาม
ประเมินผลการฝกอบรม และรายงานผลใหกระทรวงแรงงานทราบ เปนรายเดือนทุกวันท่ี 30 ของเดือน และ
รายงานผลสรุปภาพรวมทุกโครงการตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 เม่ือสิ้นสุดโครงการ
ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 

5.5 กรณีท่ีสํานักงานแรงงานจังหวัดมีการคืนเงินงบประมาณโครงการฯ กลับสวนกลางจะตองดําเนินการ 
ดังนี้ 

1) เงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรงวดท่ี 1 ระหวางเดือน (ต.ค. 60–มี.ค. 61)  
- หากดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแลวเสร็จและยังมีเงินคงเหลือใหมีหนังสือ

แจงและจัดสงเงินคืนกลับสวนกลางภายใน วันท่ี 5 เมษายน 2561  
  2) เงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรงวดท่ี 2 ระหวางเดือน (เม.ย.–ก.ย. 61) 

- หากดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแลวเสร็จและยังมีเงินคงเหลือใหมีหนังสือ
แจงและจัดสงเงินคืนกลับสวนกลางภายใน วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 เพ่ือสวนกลางจะไดดําเนินการจัดสรร 
ใหจังหวัดท่ีมีความจําเปนตอความตองการของกลุมเปาหมายท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมโดย
สวนกลาง(คณะทํางานพิจารณากําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการแกไขปญหาความเดือดรอน
ดานอาชีพ) ตอไป ท้ังนี้ขอใหยึดกรอบเวลาการดําเนินอยางเครงครัด 
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6. ตารางแผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
งวดท่ี 1 (ต.ค. 60-มี.ค. 61) งวดท่ี 2 (เม.ย.-ก.ย. 61) 

ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

1. ดําเนินงานจางงานเรงดวนและ
พัฒนาทักษะฝมือเพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนดานอาชีพ 
- สํานักงานแรงงานจังหวัด 

ประสานงานกับเครือขายดาน
แรงงานและหนวยปฏิบัติในพ้ืนท่ี 

-  สํานักงานแรงงานจังหวัดนํา
ตัวอยางหลักสูตร (Shopping 
List) สํารวจความตองการฝก
อาชีพและประสานหนวยฝก
ดําเนินการฝกอบรม 

- สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดสง
แผนปฏิบัติการขอรับการจัดสรร
งบประมาณ 

- สวนกลางประชุมคณะทํางานเพ่ือ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

- สวนกลางจัดสรรงบประมาณให
จังหวัดดําเนินโครงการ 

- สํานักงานแรงงานจังหวัดรายงาน
ผลการดําเนินงานโดยตัดยอด
ขอมูลทุกวันท่ี 23 ของเดือน และ
จัดสงใหกองยุทธศาสตรและ
แผนงานทุกวันท่ี 30 ของเดือน 

- สํานักงานแรงงานจังหวัดบันทึก
ขอมูลและจัดทําทะเบียน
ฐานขอมูล  ผูเขารวมโครงการ  

- สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. บริหารจัดการการดําเนินงาน
โครงการฯ 
- ประชุมคณะทํางานกําหนดแนว

ทางการจัดสรรงบประมาณและ
ติดตามผลโครงการแกไขปญหา
ความเดือดรอนดานอาชีพ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพการปฏิบัติงานแก
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ
แกไขปญหาความเดือดรอนดาน
อาชีพ 
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กิจกรรม 
งวดท่ี 1 (ต.ค. 60-มี.ค. 61) งวดท่ี 2 (เม.ย.-ก.ย. 61) 

ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

- ตรวจติดตามผลการดําเนินงาน 
  โครงการแกไขปญหาความ

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

 

7. การรายงานผล  

 1) รายงานผลตามแบบฟอรมโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ โดยตัดยอดขอมูลทุก

วันท่ี 23 ของเดือน และจัดสงใหกองยุทธศาสตรและแผนงานทุกวันท่ี 30 ของเดือน 

 2) สํานักงานแรงงานจังหวัดบันทึกขอมูลและจัดทะเบียนฐานขอมูลผูเขารวมโครงการ ติดตาม

ประเมินผลการฝกอบรม และรายงานผลใหกระทรวงแรงงานทราบ เปนรายเดือนทุกวันท่ี 30 ของเดือน  

 3) จัดทํารูปเลมรายงานผลสรุปภาพรวมทุกโครงการตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป  
พ.ศ. 2561 เม่ือสิ้นสุดโครงการภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 
 
8. หนวยงานรับผิดชอบ   

-  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

หมายเหตุ  กรุณาสงขอมูลรายงานผลการดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ  

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ws_happy@hotmail.com  
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ตัวช้ีวัดผลผลิต : 
   เชิงปริมาณ  : 1.จํานวนประชาชนวัยแรงงานท่ีขอรับบริการดานแรงงาน       จํานวน 217,650  คน 

   - การประสานการใหบริการดานแรงงานในพ้ืนท่ี โดยอาสาสมัครแรงงาน    
 

   
 

   เชิงคุณภาพ : 1. รอยละ 40 ของประชาชนวัยแรงงานท่ีไดรับการคัดกรองเพ่ือสงตอตามเกณฑท่ีกําหนด  
    - จํานวนประชาชนวัยแรงงานท่ีไดรับการคัดกรองเพ่ือสงตอ      

        โดย สํานักงานแรงงานจังหวัด  87,060 คน                  

2. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการดานแรงงานไมนอยกวารอยละ 80  
    (ไมนําสงผลผลิต) 
  

      
 
 
 
    

     

 
 

 
 
                                                                                     
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 

อาสาสมัครแรงงานระดับตําบลท่ีไดรับคาตอบแทน       1 คน ประชาชนท่ีขอรับบริการ        30 คน 

อาสาสมัครแรงงานระดับตําบลท่ีไดรับคาตอบแทน 7,255 คน ประชาชนท่ีขอรับบรกิาร 217,650 คน 

1) การประสานการใหบริการดานแรงงานในพ้ืนท่ี โดย อาสาสมัครแรงงาน 
- เปาหมายเชิงปริมาณ (ชี้เปา)                              217,650 คนตอป 
    (อาสาสมัครแรงงาน 1 คน :ผูขอรับบริการ 30 คน : ป) 
   งบประมาณ (76 จังหวัด)                                5,130,000 บาท 

2) คาตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน 
ตัวชี้วัดจํานวนอาสาสมัครแรงงานท่ีไดรับคาตอบแทน               7,255  คน                            
งบประมาณ (76 จังหวัด)                                          52,236,000 บาท 
งวดที่ 1 ตุลาคม 60 – มีนาคม 61 อสร. 1 คน : 600 บาท : 6 เดือน 26,118,000 บาท 
งวดที่ 2 เมษายน – สิงหาคม 61   อสร. 1 คน : 600 บาท : 6 เดือน 26,118,000 บาท 

กิจกรรมรอง 1.1  สงเสริมและบริหารจัดการเครือขายแรงงาน 

3) คาใชจายกิจกรรมรวมพลังแหงความภักดีโดยอาสาสมัครแรงงาน 
เปาหมายเชิงปริมาณ(1 จังหวัด : 1 กิจกรรม)                    76 กิจกรรม  
งบประมาณ (76 จังหวัด)                                        540,000 บาท 
                 

 

กิจกรรมหลัก  : ประสานการใหบริการดานแรงงาน 

1.1.1 
ประสาน 

การใหบริการ 
ดานแรงงานในพ้ืนท่ี 

 

 

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

 

กิจกรรมรอง 1.2  พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานและพ่ีเล้ียงอาสาสมัครแรงงาน 

1.2.1 

พัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครแรงงาน

และพ่ีเล้ียง

อาสาสมัครแรงงาน 

 

ฝายพัฒนาเครือขาย (อาสาสมัครแรงงาน) ติดตอ 02 232 1164, 02 232 1478  โทรสาร. 02 232 1169, 02 247 9177         
นายจักรกริช บุญนํา  นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
นางสาวปมิทศรา ธรรมปรีฌาณ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 

กิจกรรมรอง 1.3  การประสานการใหบริการดานแรงงานโดยศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน 

เปาหมาย 268,000 ราย 
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1.  วัตถุประสงค : เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับบริการดานแรงงานจากทุกหนวยงานในสังกัดโดยผาน
เครือขายอาสาสมัครแรงงาน 
2.  เปาหมายงาน : ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดท่ีใชในการ
ติดตาม ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้  

ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
เปาหมายของ

กิจกรรม 
เปาหมายของสํานักงานแรงงานจังหวัด 

/แบบรายงาน 
เชิงปริมาณ 
: จํานวนประชาชนในพ้ืนท่ี/ชุมชน
ไดรับบริการดานแรงงาน(ชี้เปา) 
(อาสาสมัครแรงงาน 1 คน : 30 คน) 

 
217,650 คนตอป 

 
ตามท่ีไดจัดสรรจากสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
- แบบ สภ.4 รายงานผลการปฏิบัติงานและ 
  การใชจายเงินฯ  ตามแบบรายงาน ป 2561 
 

 

3. รูปแบบการทํางาน : กิจกรรมประสานการใหบริการดานแรงงานในพ้ืนท่ี โดย อาสาสมัครแรงงาน เปนการ
จัดสรรงบประมาณเปนงบทํางานใหกับสํานักงานแรงงานจังหวัด โดยกําหนดเปาหมายการทํางาน ดังนี้ 
 
 

เปนงบทํางานสําหรับใชในการปฏิบัติภารกิจงานดานอาสาสมัครแรงงาน ในการสนับสนุนใหบรรลุ
เปาหมายของการใหบริการดานแรงงาน ไดแก 
  - ประชุมหัวหนาสวนท่ีมีวาระเก่ียวของกับอาสาสมัครแรงงาน 

- ประชุมเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับอาสาสมัครแรงงาน (พ่ีเลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน) 
  - ประชุมแกนนํา/เครือขายอาสาสมัครแรงงานเพ่ือชี้แจงกรอบแนวทางและติดตามผลการ
    ปฏิบัติงาน 
  - ปรับปรุงคําสั่งคณะทํางานอาสาสมัครแรงงานระดับจังหวัด/แตงตั้งอาสาสมัครแรงงาน 

- ปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนประวัติอาสาสมัครแรงงาน 
  - แตงตั้งคณะทํางานและดําเนินการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดนระดับจังหวัด  

- ติดตามการดําเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน 
  - บริหารจัดการอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับงานดานอาสาสมัครแรงงาน 
4. ข้ันตอนการทํางาน 
    4.1 การดําเนินงานและการรายงานผล 
 1) กระทรวงแรงงานจัดสรรเปาหมายและโอนเงินเพ่ือใหจังหวัดดําเนินการตามหลักเกณฑ 
 2) สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมเพ่ือชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงานดานอาสาสมัครแรงงาน
ใหแกอาสาสมัครแรงงานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  
 3) อาสาสมัครแรงงานดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําเดือน (แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน : สภ.1) ใหกับสํานักงานแรงงานจังหวัด 
 4 ) สํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการบันทึกขอมูลผลการปฏิบัติงานเพ่ือคัดกรอง – สงตอผูขอรับ
บริการดานแรงงานไปยังหนวยงานในสังกัดหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตอไป (แบบรับเรื่องสงตอ
ของผูขอรับบริการดานแรงงาน (รายบุคคล) : สภ. 2)  

 

การประสานการใหบริการดานแรงงานในพ้ืนที่โดยอาสาสมัครแรงงาน (ช้ีเปา) 

 

คํานวณจากจํานวนอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล x จํานวนผูรับบรกิาร 30 คน 
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 5) สํานักงานแรงงานจังหวัดรวบรวมผลการปฏิบัติงานดานอาสาสมัครแรงงานประจําเดือน          
และรายงานแผน/ผลการใชจายเงินประจําเดือน (สภ. 4) ใหกับฝายพัฒนาเครือขาย(อาสาสมัครแรงงาน)
กลุมงานสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค ภายในวันท่ี 2 ของเดือน (ขณะนั้อยูระหวางการ
พัฒนาการรายงานในรูปแบบ Online เม่ือแลวเสร็จจะได มีหนังสือแจงอีกครั้งหนึ่ ง) (E–mail : 
volunteer_mol@hotmail.com หรือโทรสาร 02 232 1169, 02 247 9179) เพ่ือรายงานผล        
การดําเนินงานดานอาสาสมัครแรงงานในภาพรวมตอไป 
หมายเหตุ : ในการนับผลงานของอาสาสมัครแรงงาน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ นอกจาก      
การกําหนดใหนับจํานวนผูมาขอรับบริการดานแรงงาน โดยผานอาสาสมัครแรงงาน ในภารกิจ 5 ดานนั้น 
ยังสามารถนับรวมผลงานในสวนของโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ซ่ึงดําเนินการผานอาสาสมัครแรงงาน 
 

 4.2 การคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดน 
สํานักงานแรงงานจังหวัดพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดนระดับจังหวัด จํานวน 1 คน      

เพ่ือเสนอเขารับการคัดเลือกเปนตัวแทนกระทรวงแรงงานในระดับประเทศตอไป โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดนระดับจังหวัดตามหลักเกณฑ           
ท่ีกระทรวงแรงงานกําหนด จังหวัดละ 1 คน (รายละเอียดตามแบบคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดน ป 2561) 
 2) แจงผลการพิจารณาพรอมสงแบบลงความเห็นการพิจารณาคัดเลือกฯ ประวัติและผลงานของ
อาสาสมัครแรงงานท้ังรูปเลมและไฟลขอมูล จํานวน 1 ชุด ใหสํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานสนับสนุน
เครือขายและประสานภูมิภาค ภายในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 
หมายเหตุ : ผูท่ีไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนอาสาสมัครแรงงานดีเดน/บัณฑิตแรงงานดีเดน จะตองไม
เปนผูท่ีเคยไดรับการคัดเลือกฯ ในหวงเวลา 2 ปท่ีผานมา 
 

 4.3 การสํารวจความพึงพอใจ 
สํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการประชาชนดานอาสาสมัคร

แรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการประชาชนดานอาสาสมัคร
แรงงาน : สภ.5) และสรุปผลการสํารวจฯตามแบบรายงาน (รายงานผลความพึงพอใจการใหบริการ

ประชาชนดานอาสาสมัครแรงงาน : สภ.3) ใหสํานักตรวจและประเมินผล กลุมสนับสนุนเครือขายและ
ประสานภูมิภาค จํานวน 2 ครั้ง ไดแก 

 รอบท่ี 1 ผลการสํารวจความพึงพอใจฯ ในไตรมาสท่ี 1 – 2 ภายในวันท่ี 17 เมษายน 2561 
 รอบท่ี 2 ผลการสํารวจความพึงพอใจฯ ในไตรมาสท่ี 3 – 4 ภายในวันท่ี 16 ตุลาคม 2561 

 

อธิบายเพ่ิมเติม : วิธีคํานวณระดับความพึงพอใจ 
1) เทียบคะแนนตามระดับความพึงพอใจ  
 

             มากท่ีสุด     = 5 คะแนน 
             มาก           = 4 คะแนน 
             ปานกลาง    = 3 คะแนน 
             นอย           = 2 คะแนน 
             นอยท่ีสุด     = 1 คะแนน 
 
2) คํานวณคาคะแนนถวงน้ําหนัก 
   คํานวณคาความถ่ีท่ีไดจากระดับความพึงพอใจแตละชอง  ตัวอยางเชน มีผูตอบแบบพึงพอใจท้ังสิ้น 220 คน 

          มากท่ีสุด     จํานวนผูลงคะแนนชองนี้  150 คน  จากขอ 1 คิดคาคะแนน = 5 คะแนน x 150 = 750  

mailto:volunteer_mol@hotmail.com%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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           มาก           จํานวนผูลงคะแนนชองนี้    50 คน  จากขอ 1 คิดคาคะแนน = 4 คะแนน x  50  = 200 
           ปานกลาง    จํานวนผูลงคะแนนชองนี้    15 คน  จากขอ 1 คิดคาคะแนน = 3 คะแนน x  15  =  45 
           นอย           จํานวนผูลงคะแนนชองนี้     5 คน  จากขอ 1 คิดคาคะแนน = 2 คะแนน x   5   =  10 
           นอยท่ีสุด     จํานวนผูลงคะแนนชองนี้     0 คน  จากขอ 1 คิดคาคะแนน = 1 คะแนน x   0   =   0 
3) หาคาคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
    โดยนําคาคะแนนถวงน้ําหนักในทุกระดับความพึงพอใจของแตละระดับความพึงพอใจ มารวมกันเทากับ 1005 
    แลวหารดวยจํานวนผูตอบแบบพึงพอใจ (220 คน) 
      ------->  (750 + 200 + 45 + 10 + 0)  =  4.57 
                                     220    
4) คํานวณรอยละของความพึงพอใจ  
    โดยนําคะแนนถวงน้ําหนักเฉลี่ย คือ 4.57 คูณ 100 หาร 5  
      -------> 4.57  x 100    =  91.40 
                      5 
    ดังนั้นไดขอสรุปวาจากแบบพึงพอใจท่ีมีผูตอบท้ังสิ้น 220 คน คิดเปนคาความพึงพอใจรอยละ 91.40 
5. แผนการปฏิบัติงาน/งบประมาณจัดสรร (ตามแผนการจดัสรรงบประมาณดานอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด) 
      สําหรับปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 
           งบประมาณจัดสรรสําหรับ  76 จังหวัด จํานวนรวมท้ังสิ้น  6,237,700 บาท 
6. การรายงานผล (เอกสารท่ีเกี่ยวของ) 
 

ท่ี แบบรายงาน รายละเอียดการรายงาน ผูรับผิดชอบ 

1 สภ.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครแรงงาน 

ทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน 
สงใหกับสํานักงานแรงงานจังหวัด 

อาสาสมัครแรงงาน 

2 สภ. 2 บันทึกการขอรับบริการดานแรงงานเปน
รายงานบุคคล และเพ่ือสงตอไปยังหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

สงตอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
ภายใน 5 วัน 

สํานักงานแรงงานจังหวัด 

3 สภ. 3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ 
การใหบริการประชาชน ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

รอบท่ี 1 (ไตรมาสท่ี 1 - 2) 
(ภายในวันท่ี 17 เมษายน 2561)
รอบท่ี 2 (ไตรมาสท่ี 3 - 4) 
(ภายในวันท่ี 16 ตุลาคม 2561) 

สํานักงานแรงงานจังหวัด 

4 สภ. 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช
จายเงินประจําเดือน  
 

สงรายงานใหกับกลุมงาน
สนับสนุนเครือขายและประสาน
ภูมิภาค ภายในวันท่ี 2 ของเดือน
เปนประจําทุกเดือน
volunteer_mol@hotmail.com 

โทรสาร : 02 232 1169 

               02 247 9179  

สํานักงานแรงงานจังหวัด 

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

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายสวรรคต 13 
ตุลาคม 2560 

2) เพ่ือเปดโอกาสใหอาสาสมัครแรงงานไดรวมกับภาคีในชุมชนทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ/
เอกชน/ประชาชนท่ัวไปไดบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ อันจะเปนแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี 

3) เพ่ือยกระดับความสัมพันธอันดีระหวางอาสาสมัครแรงงานรวมกับภาคีในชุมชนทุกภาค
สวน สงผลใหการประสานความรวมมือเพ่ือนําบริการดานแรงงานลงสูกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
2. เปาหมายงาน : 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
เปาหมายของ

กิจกรรม 
เปาหมายของสํานักงานแรงงานจังหวัด 

เชิงปริมาณ 
76 จังหวัดไดดําเนินการจัด
กิจกรรมจัดกิจกรรมพิธทํีาบุญ    
ตักบาตร และกิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน ในชุมชน/พ้ืนท่ี
รวมกับอาสาสมัครแรงงาน เพ่ือ
เปนการนอมถวายเปน 
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร จังหวัดละ 1 
กิจกรรม 

 
76 กิจกรรม 
76 จังหวัด 

 
รายงานผลการจัดกิจกรรมพรอมรูปถายกิจกรรมท้ัง
รูปเลมและไฟลขอมูล จํานวน 1 ชุด 

 
3. รูปแบบการทํางาน : กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณให 76 จังหวัด ๆ ละ 7,000 บาท เพ่ือใหสํานักงาน
แรงงานจังหวัดเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม 
4. ข้ันตอนการทํางาน : 
 4.1 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดสรรงบประมาณใหสํานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด เพ่ือ
จัดกิจกรรมนอมถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จังหวัดละ 1 กิจกรรม /1 ครั้ง/ป รวมกิจกรรมท้ัง
โครงการ 76 ครั้ง  
 

 

กิจกรรมรวมพลังแหงความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน 
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4.2 ใหสํานักงานแรงงานจังหวัดจัดกิจกรรมพิธีทําบุญตักบาตรเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรวมกับอาสาสมัครแรงงาน ในลักษณะบําเพ็ญประโยชนเพ่ือ
สาธารณะในชุมชน/พ้ืนท่ี เชน การปรับปรุง/ฟนฟู/ทําความสะอาดสถานท่ีราชการหรือพ้ืนท่ีสาธารณะ ของ
ชุมชน การปลูกตนไม การบริจาคโลหิต เปนตน โดยพรอมเพรียงกันในวันท่ี 13 ตุลาคม 2560 (กรณีท่ีจังหวัด
ใดมีความประสงคกําหนดจัดกิจกรรมในชวงอ่ืนขอความกรุณาแจงเหตุผล/ความจําเปนใหสวนกลางเพ่ือ
รับทราบดวย) 

4.3 ใหอาสาสมัครแรงงานและเครือขายเขารวมจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน พรอมประสานภาคีใน
ชุมชน ทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชนท่ัวไป เขารวมกิจกรรม 

4.4 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมพรอมรูปกิจกรรมท้ังรูปเลมและไฟลขอมูล จานวน 1 ชุด ให        
สํานักตรวจและประเมินผล กลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560          
เพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน ในภาพรวมตอไป 

 
5. แผนการปฏิบัติงาน / งบประมาณจัดสรร (ตามแผนการจัดสรรงบประมาณดานอาสาสมัครแรงงาน 76 
จังหวัด) 

สําหรับปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) งบประมาณจัดสรร
สําหรับ 76 จังหวัด จํานวนรวมท้ังสิ้น 540,000 บาท 
 
6. การรายงาน 

แบบรายงาน รายละเอียดการรายงาน ผูรับผิดชอบ 
รายงานผลการจัดกิจกรรมพรอมรูปกิจกรรม  
ท้ังรูปเลมและไฟลขอมูล จํานวน 1 ชุด 

ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 หรือภายหลังจากเสร็จ
สิน้กิจกรรม 

สํานักงานแรงงาน
จังหวัด 

หมายเหตุ : สงรายงานใหกับกลุมงานสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค 
E-mail : volunteer_mol@hotmail.com โทรสาร : 02 232 1162, 02 247 9179 
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1.  วัตถุประสงค : เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหกับอาสาสมัครแรงงานระดับตําบลท่ัวประเทศ โดยจัดสวัสดิการ
ในรูปคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2.  เปาหมายงาน :   

ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
เปาหมายของกิจกรรม เปาหมายของสํานักงานแรงงานจังหวัด 

/แบบรายงาน 
อาสาสมัครแรงงานระดับตําบล 
ไดรับคาตอบแทนรายเดือนๆละ  
600 บาท  
(จํานวนท้ังสิ้น 7,255 คน) 

อาสาสมัครแรงงาน 
ระดับตําบล 

จํานวน 7,255 คน 

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

3. รูปแบบการทํางาน : กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดตามจํานวนอาสาสมัครแรงงานระดับ
ตําบลเพ่ือใหสํานักงานแรงงานจังหวัดเบิกจายคาตอบแทนใหอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล เปนรายเดือน โดย
นําสงรายงานผลการปฏิบัติงานเปนรายเดือนตาม แบบสรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของอาสาสมัครแรงงาน 
(สภ.1)   

 4. ข้ันตอนการทํางาน 
 4.1 กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดตามจํานวนอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล 
 4.2 จังหวัดทบทวนคําสั่งแตงตั้งอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล  พรอมจัดทําบัตรประจําตัวของ  
                อาสาสมัครแรงงานระดับตําบล และจัดทําทําเนียบอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล 
 4.3 มอบหมายภารกิจใหอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล ดําเนินการ 
 4.4 มีการประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล เปนรายไตรมาส หรือตามระยะเวลาเหมาะสม 
 4.5 อาสาสมัครแรงงานระดับตําบลรายงานตามแบบ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร    
                แรงงาน (แบบ สภ.1) ทุกวันท่ี 25 ของเดือน 
 4.6 เบิกจายคาตอบแทนอาสาสมัครแรงงานระดับตําบลเปนรายเดือน 
 4.7 สํานักงานแรงงานจังหวัดรายงานผลการเบิกจายเงินตามแบบรายงาน/ผลการปฏิบัติงานและ 
                การใชจายประจําเดือน (แบบ สภ.4) ทุกวันท่ี 2 ของเดือน 

5. แผนการปฏิบัติงาน / งบประมาณจัดสรร (ตามแผนการจัดสรรงบประมาณดานอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด) 
สําหรับปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) จัดสรรงบประมาณ

รายจายฯ จํานวน 2 ครั้ง  จํานวนรวมท้ังสิ้น  52,236,000 บาท     
    ครั้งท่ี 1 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) จํานวน 6 เดือน 
    ครั้งท่ี 2 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 (เดือนเมษายน  – สิงหาคม 2561) จํานวน 6 เดือน 
 ท้ังนี้หากมีการเสียชีวิต ลาออก หรือมีเหตุอันควรใหตําบลนั้นเวนวางจากการมีอาสาสมัครแรงงาน
ระดับตําบล ขอความรวมมือใหทางสํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการแตงตั้งอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล
คนใหมใหครบตามจํานวนโดยเร็ว  
 
 

 

คาตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน 
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6. การรายงานผล (เอกสารท่ีเกี่ยวของ) 

 

ท่ี แบบรายงาน รายละเอียดการรายงาน ผูรับผิดชอบ 
1 สภ.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครแรงงาน 
ทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน 
สงใหกับสํานักงานแรงงานจังหวัด 

อาสาสมัครแรงงาน 

2 สภ. 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช
จายเงินประจําเดือน  
(มีการปรับเพ่ิมเติมสําหรับป 2561) 
 

สงรายงานใหกับกลุมงาน
สนับสนุนเครือขายและประสาน
ภูมิภาค ภายในวันท่ี 2 ของเดือน
เปนประจําทุกเดือน 

volunteer_mol@hotmail.com  

โทรสาร : 02 232 1169 
            02 247 9179  

สํานักงานแรงงานจังหวัด 

หมายเหตุ : สภ. 4 สงรายงานใหกับกลุมงานสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค  
E-mail : volunteer_mol@hotmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9179           
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1.  วัตถุประสงค :  
 1.1) เพื ่อเสริมสรางองคความรู ด านแรงงาน อันจะเป นประโยชนต อการปฏิบัต ิภารกิจ                 

การประสานการใหบริการดานแรงงานใหแกเครือขายอาสาสมัครแรงงาน 

  1.2) เพ่ือกอใหเกิดการบูรณาการงานดานอาสาสมัครแรงงานระหวางหนวยงานในสังกัด              

กระทรวงแรงงานกับเครือขายอาสาสมัครแรงงาน 

  1.3) เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงานดานอาสาสมัครแรงงานสงผลใหเกิด

การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด 

2.  เปาหมายงาน : ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจงัหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดท่ีใชในการติดตาม 

ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้  

ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
เปาหมายของ

กิจกรรม 
เปาหมายของสํานักงานแรงงานจังหวัด 

/แบบรายงาน 
เชิงปริมาณ 
อาสาสมัครแรงงานผูเขารับการ
อบรม  จํานวน  7,255 คน/ 76 
จังหวัด/กิจกรรม 

 
7,255 คน 
76 จังหวัด 

 
รายงานผลการจัดกิจกรรมพรอมรูปถายกิจกรรม 

ท้ังรูปเลมและไฟลขอมูล จํานวน 1 ชุด 

 

3. รูปแบบการทํางาน : กิจกรรมประสานการใหบริการดานแรงงานในพ้ืนท่ี โดย อาสาสมัครแรงงาน เปนการ

จัดสรรงบประมาณเปนงบรายจายอ่ืนสําหรับใหกับสํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการจัดอบรมพรอม

การศึกษาดูงานใหกับอาสาสมัครแรงงานและเครือขายอาสาสมัครแรงงานในพ้ืนท่ี  

4. ข้ันตอนการทํางาน 

4.1 กระทรวงแรงงานจัดสรรเปาหมายและโอนเงินเพ่ือใหจังหวัดดําเนินการตามหลักเกณฑ 

4.2 สํานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด กําหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ

อาสาสมัครแรงงาน เพ่ือเพ่ิมองคความรูอันเปนประโยชนใหกับอาสาสมัครแรงงาน รวมถึงเครือขายอาสาสมัคร

แรงงานในพ้ืนท่ี เก่ียวกับภารกิจและขาวสารขอมูลดานแรงงาน ทิศทางนโยบายของกระทรวง ภารกิจสําคัญ

ของหนวยงานในสังกัดท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน การคามนุษย 

พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาวฉบับใหม และแนวทางการการพัฒนาคนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการปฏิบัติงานดานอาสาสมัครแรงงาน เทคนิคการจูงใจและใหคําปรึกษา เปนตน จํานวนไมต่ํากวา 6 

ชั่วโมง และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตางๆเพ่ือนําไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดตอไป จังหวัดละ 1 กิจกรรม โดยมีรางหลักสูตรกลางในการพัฒนาอาสาสมัคร

แรงงานเปนแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 

 

 

โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายแรงงานระดับภูมิภาค 
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หลักสูตรกลางในการพัฒนา 
อาสาสมัครแรงงานและพ่ีเล้ียงอาสาสมัครแรงงาน 

 
ลําดับ สมรรถนะ หลักสูตร 

1 ความสามารถนํานโยบายไปสูการ
ปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาและแกไขปญหา
แรงงานในระดับพ้ืนท่ี 

- ความรูพ้ืนฐานในงานอาสาสมัครแรงงาน 
- ความรูดานกฎหมายแรงงานเบื้องตน 
- ความรูดานองคกรแรงงานระหวางประเทศ 
- ความรูดานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- การดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ใหสอดคลองกับสภาพบริบทในระดับพ้ืนท่ี 
- รูปแบบการพัฒนาและการแกไขปญหาแรงงานในระดับ
พ้ืนท่ี 
- การติดตามประเมินผลและการสรุปรายงานผล 

2 ความสามารถเปนผูนําในงานดาน
แรงงานในระดับพ้ืนท่ี 

- องคความรูดานผูนําท่ีประกอบดวย ความหมายการผูนํา 
การเปนนํา ลักษณะนํา ผูนํากับทางาน ผูนํากับการ
เปลี่ยนแปลง 
- การสรางภาวะผูนําใหตัวเอง 
- รูปแบบของการทางานของผูนาดานแรงงาน การแกปญหา 
ดานตัดสินใจ และการชี้นํา 
- ผูนํากับทางานดานประชาสัมพันธและการประสานงาน 
รณรงคใหชาวบานเกิดจิตสานึกรวมกัน 
- บทบาทผูนําดานแรงงานเพ่ือขับเคลื่อนประชาชนในระดับ
พ้ืนท่ีในการรองรับประเทศไทย ๔.๐ 

3 ความสามารถสรางและบริหาร
เครือขายดานแรงงาน 

- องคความรูดานเครือขาย เชน ความหมาย รูปแบบ และ
องคประกอบของเครือขายดานแรงงานในระดับพ้ืนท่ี 
- การสราง และการบริหารเครือขายดานแรงงาน 
- การสรางเครือขายในการเฝาระวังปญหาการคามนุษย การ
ใชแรงงานเด็กรูปแบบท่ีเลวราย และปญหาดานแรงงานอ่ืนๆ 
ในระดับพ้ืนท่ี 
- การเขารวมกับเครือขายภาคประชาสังคมในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือ
พัฒนางานดานแรงงาน 
- การจัด ทํ าทะเบี ยน เครือข าย  การประสานและการ
ดําเนินงานรวมกับเครือขายแรงงาน 
- การสรางเครือขายอาสาสมัครแรงงานตนแบบท้ังในระดับ
สถาบันการศึกษาและระดับชุมชน 

4 ความสามารถขับเคลื่อนภารกิจ
ของกระทรวงแรงงาน ตลอดจน
การรณรงคขับเคลื่อนชุมชนและ
สังคมใหตื่นตัวรับผิดชอบปญหา
แรงงานในระดับพ้ืนท่ี 

- การใชการประชาพันธในการรณรงคแกไขปญหาแรงงาน ใน
ระดับพ้ืนท่ี 
- การใชหลักการประสานงานเพ่ือรณรงคพัฒนาและแกไข
ปญหางานดานแรงงานในระดับพ้ืนท่ี  
 



  
  คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561         หนา 46                 

ลําดับ สมรรถนะ หลักสูตร 
- การโนมนาวใจและการรณรงคใหประชาชนในพ้ืนท่ีรวมกัน
แกไขปญหาแรงงานรวมกัน 
- การสรางกระบวนการสรางการรณรงคงานดานแรงงานใน
ระดับพ้ืนท่ี 
- การใชกลเครือขายอาสาสมัครแรงงานเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ
ของกระทรวงแรงงาน 
- การใชภาวะผูนําดานแรงงานเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของ
กระทรวงแรงงาน 

5 ความสามารถเตรียมและริ เริ่ม
มาตรฐานทางสังคมใหม ท่ีมีตอการ
ขจัดหรือลดปญหาดานแรงงานใน
ระดับพ้ืนท่ี 

- กระบวนสรางและพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนางานดาน
แรงงานและแกไขปญหาแรงงาน 
- ความรูดานนวัตกรรม 
- ประเทศไทย 4.0 กับงานดานแรงงาน  
- ประเทศไทย 4.0 ยุคเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม  
- นวัตกรรมกับการแกไขปญหาแรงงานในระดับพ้ืนท่ี 

6 ความ ส าม ารถส ร า งจิ ต ส านึ ก
ประชาชนในพ้ืนท่ีในการเฝาระวัง
ปญหาดานแรงงาน 

- หลักการสรางจิตสานึกในการปฎบิัติงาน 
- การสรางจิตสานึกท่ีดีตอการปฏิบัติงาน/รักองคการ 
- จิตสานึกคุณภาพ 
- จิตสํานึกและความรับผิดชอบสวนตัว 
- ปรัชญาองคการกับจิตสํานึกรักองคการ 
- การสรางจิตสํานึกสาธารณะ 

7 ความสามารถสรางโอกาสใหเด็ก
และเยาวชนเขามีสวนรวมในการ
พัฒนางานดานแรงงานในระดับ
พ้ืนท่ี 

- เยาวชนกับการพัฒนางานดานแรงงานในทองถ่ิน 
- กฎและเทคนิคการในการสรางโอกาส 
- โอกาสสรางได 
- การสรางโอกาสใหกับผูดอยโอกาส 
- อาสาสมัครแรงงานเยาวชนตนแบบ 

 
4.3 ประเมินความรูกอนและหลังของผูเขารับการอบรมเพ่ือวัดระดับความรูความเขาใจในภารกิจของ

กระทรวงแรงงานและแนวทางการปฏิบัติงานดานอาสาสมัครแรงงาน 

 4.4 จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธอันดีระหวางเครือขายอาสาสมัครแรงงานและ

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ในฐานะ “กลไกสําคัญขับเคลื่อนการนําบริการสูประชาชนในพ้ืนท่ี” 

4.5 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมพรอมรูปกิจกรรมท้ังรูปเลมและไฟลขอมูล จํานวน 1 ชุด ใหสํานักตรวจ

และประเมินผล กลุมงานสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2560 เพ่ือสรุปผลการ

ดําเนินงานในภาพรวมตอไป 
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5. แผนการปฏิบัติงาน / งบประมาณจัดสรร (ตามแผนการจัดสรรงบประมาณดานอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด) 

      การจัดกิจกรรมการฝกอบรมและศึกษาดูงานใหแกอาสาสมัครแรงงานและเครือขายอาสาสมัคร

แรงงาน ภายใตโครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายแรงงานระดับภูมิภาคนี้ เปนประเภท“งบรายจายอ่ืน”โดย

มีกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการสําหรับปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในหวงไตรมาสท่ี 1–  

ไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2560–มีนาคม 2561)  

งบประมาณจัดสรรสําหรับ  76 จังหวัด จํานวนรวมท้ังสิ้น  10,825,000 บาท 
 

6. การรายงานผล 
แบบรายงาน รายละเอียดการรายงาน ผูรับผิดชอบ 

รายงานผลการจัดกิจกรรมพรอมรูปกิจกรรม 
ท้ังรูปเลมและไฟลขอมูล จํานวน 1 ชุด 

ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
หรือภายหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรม 

สํานักงานแรงงานจังหวัด 

หมายเหตุ : สงรายงานใหกับกลุมงานสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค  
E-mail : volunteer_mol@hotmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9179           
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1. วัตถุประสงค 
     1) เพ่ือนําบริการดานแรงงานใหเขาถึงประชาชนและเนนใหบริการตามความตองการของประชาชน 
     2) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขอรับบริการ ประชาชนสามารถประหยัดคาใชจายและเวลาในการเดินทาง 
     3) เพ่ือบูรณาการงานบริการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานใหบริการประชาชน ณ จุดเดียว 
2. เปาหมายของงาน 

    ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดท่ีใชในการติดตามผลภายใต
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

    แผนงาน : พ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ     
    โครงการ/ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนท่ีไดรับบริการดานแรงงาน     
    กิจกรรมหลัก 1 : ประสานการใหบริการดานแรงงาน                                              
    กิจกรรมหลัก 2 : บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพ้ืนท่ี/ชุมชน    
  

ตัวชี้วัดผลผลิต ตัวชี้วัดกิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม เปาหมายของ สรจ. 

เชิงปริมาณ : จํานวนผูไดรับบริการ 
ดานแรงงานผานศูนยบริการรวม 
กระทรวงแรงงาน 
 
เชิงคุณภาพ : รอยละของประชาชน 
วัยแรงงานท่ีไดรับการคัดกรอง 
เพ่ือสงตอตามเกณฑท่ีกําหนด 
 

เชิงปริมาณ 
กิจกรรม : ประสานการใหบริการ
ดานแรงงาน 
ตัวช้ีวัด : จํานวนผูไดรับบริการ 
ดานแรงงานผานศูนยบริการรวม 
กระทรวงแรงาน (บริการขอมูล 
ขาวสาร) 

268,000 ราย ตอป รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใชจายเงิน ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน ตามแบบฟอรมท่ี
กําหนด 

เชิงคุณภาพ 
กิจกรรม : บริหารจดัการดาน
แรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชน
ในพ้ืนท่ี/ชุมชน  
ตัวช้ีวัด : จํานวนผูไดรับบริการดาน 
แรงงานท่ีไดรับการคัดกรองสงตอ 
(บริการรับเรื่อง-สงตอ และเบ็ดเสร็จ)  

85,760 ราย ตอป 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใชจายเงิน ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน ตามแบบฟอรมท่ี
กําหนด 

เชิงคุณภาพ  
ติดตามผล : จํานวนผูรับบริการท่ี 
ไดรับการบรรจุงาน ฝกอาชีพหรือ
ไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ตาม
กฎหมาย ไมนอยกวารอยละ 40 
ของกิจกรรมบริหารจัดการดาน
แรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชน
ในพ้ืนท่ี/ชุมชน 
 

จํานวนประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนท่ี
ไดรับการบรรจุงาน ฝกอาชีพ หรือ
ไดรับสิทธิประโยชนตางๆ  ตามกฎหมาย 
ไมนอยกวารอยละ 40 ของจํานวน
กลุมเปาหมายท่ีจัดสงไดรับการ
บรรจุงาน และ/หรือผานการพัฒนา
ทักษะฝมือ และ/หรือไดรับสิทธิ
ประโยชนตามกฎหมาย [ไดรับการ
คัดกรองเพ่ือสงตอตามเกณฑ ท่ี
กําหนด (รับเรื่อง-สงตอ และเบ็ดเสร็จ)] 

 

 

 

 

 

การประสานการใหบริการประชาชนดานแรงงานโดยศูนยบริการรวมกระทรวง
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3. รูปแบบของการทํางาน 
     กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานแรงงานจังหวัดเพ่ือนําบริการดานแรงงานสูประชาชน   ใน

ระดับพ้ืนท่ี โดยเคานเตอร/ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงิน ตาม
แผนการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

 

4. ข้ันตอนการทํางาน 
     แนวทางข้ันตอน/วิธีการดําเนินงานของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน สําหรับสํานักงานแรงงานจังหวัด และ
เจาหนาท่ีศูนยบริการรวมฯ  
 

ลําดับท่ี วิธีการดําเนินงาน กําหนดเวลา ผูปฏิบัติ แบบฟอรมท่ีใช 
1 • สํารวจความคิดเห็นผูรับบริการโดยใชแบบ ศบร.01 

จํานวน 1 ตอ 2 ของผูรับบริการ หรือ 100-200 ราย 
โดยประมาณ เพ่ือนําขอมลูท่ีไดไปจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ แผนปฏิบัติงานประจําเดือน 
และแผนเปาหมายประจําป  

ส.ค.-ก.ย 
60 

จนท.ศบร แบบสํารวจความคิดเห็นความ
ตองการของผูรับบริการ      
(แบบ ศบร.01) 

2 • จัดทําแผนปฏิบัติงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (โดยอาศัยขอมลูท่ีไดจาก ศบร.01) 
• เสนอแรงงานจังหวัดเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  
• เมื่อเห็นชอบแลวใหสงปฏิบัติงานประจําปฯ ไปยัง 
สตป.ศบช. ภายในเดือนตลุาคม 2560 

ต.ค. 
60 

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

3 • จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือน (โดยอาศัย
ขอมูลท่ีไดจาก ศบร01) 
• เสนอแรงงานจังหวัดเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
(ไมตองสงแผนปฏิบัติงานประจําเดือนไปยัง สตป.ศบช.)  

ต.ค. 
60 

จนท.ศบร. แบบฟอรม การจัดทําแผนปฏิบัติ
งานประจําเดือน (แบบ ศบร.03) 

4 • จั ด ทํ าแผน เป าหมายประจํ าป  พ .ศ .2561     
(โดยอาศัยขอมูลท่ีไดจาก ศบร01) 
• เสนอแรงงานจังหวัดเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  
• เมื่อเห็นชอบแลว ใหสงแผนเปาหมายฯ ไปยัง 
สตป.ศบช. ภายในเดือนตุลาคม 2560 

ต.ค.              
60 

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

5 • รายงานการใชจายเงินในการดําเนินงาน ของ 
ศบร. ไปยังกองบริหารการคลัง 1 ชุด และสงสําเนา
ไปยัง สตป.ศบช. 1 ชุด ภายในวันท่ี 2 ของทุกเดือน 

ต.ค.60- ก.ย.61 สํานักงาน
แรงงานจังหวัด 

แบบฟอรม รายงานการใชจายเงิน
ในการดําเนินงานศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน (แบบ ศบร.05) 

6 • รายงานผลการดําเนินงาน ณ ศบร. ประจําเดือน 
ใหแรงงานจังหวัดทราบ 
• รายงานผลการดําเนินงาน ณ ศบร. ประจาํเดือน
ใหสํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงานทราบ โดยการรายงานผานทาง
ระบบ e-Smart box 

ต.ค.60- ก.ย.61 จนท.ศบร. แบบรายงานผลการดําเนินงาน  
ณ ศบร.ประจําเดือน  
(แบบ ศบร.06/1 และ 06/2) 

7 • ทําแบบ Check List  
• เสนอแรงงานจังหวัดเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  
• เมื่อเห็นชอบแลวใหสงแบบ Check List ไปยัง 
สตป.ศบช. เปนรายไตรมาส ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ธ.ค. 60/ มี.ค. 
มิ.ย. ก.ย. 61 

จนท.ศบร. แบบ Check List การพัฒนาศูนย 
บริการรวมกระทรวงแรงงาน 
(แบบ ศบร.07) 
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5.แผนการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
ต.ค.
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

- ใหบริการประชาชนดานแรงงานโดย
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน 

            
 

 

 

6. การรายงานผล 
    6.1 ตารางแผนปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตาม
แบบฟอรมไปยังสํานักงานแรงงานจังหวัด 
 

เดือน 
แบบฟอรมท่ีตองรายงาน 

หมายเหตุ ศบร.
01 

ศบร.
02 

ศบร.
03 

ศบร.
04 

ศบร.
05 

ศบร. 
06/1  

ศบร. 
06/2 

ศบร. 
07 

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

 
        

ก.ย. 61         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เชิงปริมาณ จํานวน 4,205 ราย 
เชิงคุณภาพ จํานวน 2,400 ราย 
ติดตามผล   จํานวน   960 ราย 

เฉพาะจังหวัดบึงกาฬ รอยเอ็ด ศรีสะเกษ กําแพงเพชร และสตูล 
เชิงปริมาณ จํานวน 4,000 ราย 
เชิงคุณภาพ จํานวน 1,340 ราย 
ติดตามผล   จํานวน   528 ราย 
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      6.2 ตารางแผนปฏิบัติงานสํานักงานแรงงานจังหวัดท่ีมีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานเพ่ือรายงานผล    การ
ดําเนินงานตามแบบฟอรมไปยังสํานักตรวจและประเมินผลศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน 
 

เดือน 
แบบฟอรมท่ีตองรายงาน 

หมายเหตุ ศบร. 
02 

ศบร. 
04 

ศบร. 
05 

ศบร. 
06/1  

ศบร. 
06/2 

ศบร.07 

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

       หมายเหต ุชองท่ีมีเครื่องหมาย (*) ให สรจ.รายงานเฉพาะเม่ือไดรับการรองขอจากสวนกลาง 
 

แผนผังแสดงข้ันตอนการรายงานตามแผนปฎิบัติงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน 

 
                หมายเหตุ เครื่องหมาย (*) ให สรจ.รายงานเฉพาะเม่ือไดรับการรองขอจากสวนกลาง 
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7. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เคานเตอร/ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน จํานวน 64 แหง 
 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 
 สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน 
 

9. เอกสารแนบ เชน แบบฟอรมการรายงาน แบบฟอรมการสํารวจ 
    1) แบบสํารวจความคิดเห็น ความตองการของผูใชบริการ (ศบร.01)     
    2) แบบฟอรม การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศบร.02)    
    3) แบบฟอรม การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือน (ศบร.03)       

4) แบบฟอรม การจัดทําแผนเปาหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศบร.04)    
    5) แบบฟอรม รายงานการใชจายเงินในการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (ศบร.05) 
    6) แบบรายงานผลการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน เชิงปริมาณ (ศบร.06/1) 
    7) แบบรายงานผลการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน เชิงคุณภาพ (ติดตามผล) (ศบร.06/2) 

8) แบบ Check List การพัฒนาศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (ศบร.07)    
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1. วัตถุประสงค  
เพ่ือขยายโอกาสในการมีงานทํา เพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพ รวมท้ังความม่ันคงในการทํางานใหแก

ประชาชนในพ้ืนท่ี/ชุมชน ใหสามารถเขาถึงและไดรับบริการภายใตภารกิจของกระทรวงแรงงานไดอยางครอบคลุม
และท่ัวถึง 

2. เปาหมายของงาน 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 

 

เปาหมายของกิจกรรม 
เปาหมายของ 

สํานักงานแรงงานจังหวัด 

เชิงปริมาณ             
 

        

  : จํานวนประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนท่ี/ชุมชน 69,648 คน ตอป   ดําเนินการตามเปาหมายคัดกรอง/สงตอ 

ท่ีไดรับบริการดานแรงงาน 
 

  คิดเปนรอยละ 32 ของจํานวน ของแตละจังหวัดตามท่ีไดกําหนดไว 

 - จํานวนผูท่ีไดรับการคัดกรองและสงตอ   ผูขอรับบริการ     
  

  

(คัดกรอง/สงตอ)                     

เชิงคุณภาพ 
   

    
 

    
  

  

  : จํานวนประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนท่ี/ชุมชน 22,288 คน ตอป    ดําเนินการตามเปาหมายการติดตามผล 

ท่ีไดรับบริการดานแรงงาน 
 

  คิดเปนรอยละ 32 ของจํานวน ของแตละจังหวัดตามท่ีไดกําหนดไว 

 - ผูท่ีไดรับการบรรจุงาน/มีงานทํา ไดรับสิทธิ ผูท่ีสงไปรับบริการยังหนวยงาน   
  

  

ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน หรือรับสิทธ ิ   ท่ีเก่ียวของ 
 

    
  

  

ประโยชนดานประกันสังคม (ติดตามผล)     
 

    
  

  
                          

 

3. รูปแบบของการทํางาน 

          3.1 คัดกรอง          
                       3.1.1 สํานักงานแรงงานจังหวัดทบทวน ใหความรู หรือชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม เก่ียวกับภารกิจของ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซ่ึงเปนขอมูลท่ีเปนปจจุบันเพ่ือใชในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน 
               3.1.2 จัดทําขอตกลงหรือตั้งคณะทํางาน จัดประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางการใหบริการแก 
ผูท่ีมารับบริการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
               3.1.3 รวบรวมขอมูลผูประสงคขอรับบริการ ซ่ึงอาสาสมัครแรงงานไดนํามาคัดกรอง จัดลําดับความ
เหมาะสม และความจําเปน ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 

 

การพัฒนาระบบบูรณาการ สงเสริมความรวมมือและติดตามผล              

การจัดการดานแรงงานในพ้ืนท่ี/ชุมชน 

 

กิจกรรมหลัก 

บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพ้ืนท่ี/ชุมชน 
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                   1) ใหสํานักงานแรงงานจังหวัดบันทึกขอมูลการใหบริการประชาชน เชน ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู อายุ 
อาชีพปญหา/ความตองการบริการจากหนวยงาน โดยจัดเก็บขอมูลเปนหลักฐานตามแบบรับ สงตอ ของผูขอรับ
บริการดานแรงงานรายบุคคล (แบบ สภ.2 และตาราง Excel) 
 
                   2) การเก็บขอมูลบริการดานแรงงาน ใหจําแนกเปนเรื่องท่ีประชาชนมารับบริการดานตางๆ ไดแก

สิทธิประโยชนดานแรงงาน การคุมครองแรงงาน การจัดหางาน การฝกอาชีพ และการติดตามสิทธิประโยชนของ
แรงงานไทยท่ีเดินทางไปทํางานตางประเทศ 

           3.2 สงตอ 
                         3.2.1 หลังจากจัดลําดับแลว ใหนําผูขอรับบริการมาจัดกลุมตามภารกิจของหนวยงานเพ่ือสงผูขอรับ

บริการไปยังหนวยงานนั้นๆ รับบริการตามความตองการตอไป (เก็บสําเนาการจัดสงไว 1 ชุด เพ่ือใชติดตามผล) 

           3.3 ติดตามผล 
                      วาผูขอรับบริการไดรับบริการตามวัตถุประสงคหรือไม และรายงานใหกลุมงานสนับสนุนเครือขายและ

ประสานภูมิภาคทราบตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงิน (แบบ สภ.4) 

4. ตารางแผนปฏิบัติงาน 

 

5. การรายงานผล 

         รายงานผลการคัดกรอง/สงตอ และติดตามผล ตามแบบ สภ. 4 ภายในวันท่ี 2 ของเดือน 

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ   

         ดําเนินการในสวนภูมิภาค 76 จังหวัด 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
         สํานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด และกลุมงานสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค (รายงาน
ภาพรวม) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
ต .ค .
59 

พ.ย.
59 

ธ .ค .
59 

ม.ค.
60 

ก.พ .
60 

มี .ค .
60 

เม.ย.
60 

พ.ค.
60 

มิ .ย.
60 

ก .ค .
60 

ส.ค.
60 

ก.ย.
60 

     1.คัดกรอง/สงตอ 
            

     2.ติดตามผล 
            

     3. การรายงาน 
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1. วัตถุประสงค 
     1.1 เพ่ือประชาสัมพันธและสรางการรับรูแกประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงมีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานตั้งอยู
หรือในพ้ืนท่ีขางเคียงใหทราบถึงงานบริการ สถานท่ีตั้ง และรูปแบบการบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
ของแตละพ้ืนท่ี 
     1.2 เพ่ือประชาสัมพันธและสรางการรับรูแกประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงมีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานตั้งอยู
หรือในพ้ืนท่ีขางเคียง ไดทราบถึงบทบาทหนาท่ีของกระทรวงแรงงาน และหนวยงานในสังกัด 
     1.3 เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงมีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานตั้งอยูหรือในพ้ืนท่ีขางเคียง ไดรับขอมูล
ขาวสารดานแรงงานอยูเสมอ 

2. เปาหมายของงาน 
     จัดทําสื่อประชาสัมพันธศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน จากงบประมาณ  
แผนงาน : พ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนท่ีไดรับบริการดานแรงงาน 
กิจกรรม : บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพ้ืนท่ี/ชุมชน (คาใชจายประชาสัมพันธ) 

3. ข้ันตอนการทํางาน  
     3.1 สวนกลางดําเนินการจัดสรรงบประมาณและโอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ให
สํานักงานแรงงานจังหวัดท่ีมีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน 
     3.2 สํานักงานแรงงานจังหวัดท่ีมีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานดําเนินการการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน อาทิ โปสเตอรประชาสัมพันธ แผนพับประชาสัมพันธ ไวนิลทึบแสง เปนตน 
     3.2 สํานักงานแรงงานจังหวัดท่ีมีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน รายงานผลการดําเนินการและการใชจาย
งบประมาณใหสํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ทราบตามแบบฟอรมการรายงาน 
ท่ีกําหนด 

4. ตารางแผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
ต.ค.
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

• จัดทําสื่อประชาสมัพันธ
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน 

         
 

      
 

 

เปาหมายของกิจกรรม เปาหมายของ สรจ. 

มีการดําเนินการและใชจายงบประมาณในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 
สําหรับใชในการประชาสัมพันธงานในภารกิจของกระทรวงแรงงาน  

มกีารจัดทําสื่อประชาสัมพันธศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน 
อาทิ โปสเตอรประชาสัมพันธ แผนพับประชาสัมพันธ    
ไวนิลทึบแสง เปนตน 

 

ผลิตสือ่ประชาสมัพันธ 

(ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน) 
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5. การรายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงิน 
 

     ขอรายงาน 
ต.ค.
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค.  
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

ผลการดําเนินการใชจายเงิน
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ศูนยบริการรวมกระทรวง
แรงงาน   

            

หมายเหตุ - รายงานใหสํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ทราบทุกเดือน     
             - แบบฟอรม รายงานการใชจายเงินในการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (ศบร.05) 
 

7. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เคานเตอร/ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน จํานวน 63 แหง 
 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 
 สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน 
 

9. แบบฟอรมการรายงาน แบบฟอรมการสํารวจ 
 รายงานใหรายงานไปพรอมการรายงานการใชจายเงินในการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
(แบบฟอรม ศบร.05)  
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1. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนตนแบบในการใหบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานท่ีมีพ้ืนท่ีอยูในเขตเศรษฐกิจ 
      พิเศษ หรือใกลเคียงกับเศรษฐกิจพิเศษ 
 2) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขอรับบริการดานแรงงานใหแกประชาชนท่ีอยูในหรือมีพ้ืนท่ีใกลเคียง 
     เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถประหยัดคาใชจายในการเดินทาง 
 3) เพ่ือบูรณาการงานบริการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ไว ณ จุดเดียว 

2. เปาหมายของงาน 
 1) ประชากรวัยแรงงานในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดรับการคุมครองดานแรงงาน ท่ีถูกตอง ครบถวนและ 
      เปนปจจุบัน 
 2) ประชากรวยัแรงงานในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดรับการคุมครองดานแรงงานอยางถูกตองตามกฎหมาย 
 3) ประชากรวัยแรงงานในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดรับความสะดวก และประหยัดคาใชจาย และ 
      เวลาในการเดินทาง 
 4) ประชากรวัยแรงงานในพ้ืนท่ี เขตเศรษฐกิจพิเศษ สามารถขอรับบริการของหนวยงานในสังกัด 
     กระทรวงแรงงานไดในจุดเดียว 

3. รูปแบบของการทํางาน 
 สวนกลางดําเนินการจัดสรรงบประมาณและโอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหสํานักงาน
แรงงานจังหวัดท่ีมีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน ตั้งอยูในจังหวัดท่ีมีประกาศใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ไดแก จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแกว ตราด หนองคาย เชียงราย และนครพนม เพ่ือเปนคาใชจายตางๆ ดังนี้ 
      3.1 ศูนยบริการรวมฯ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแกว ตราด รวม 25,600 บาท 
  1) คาตกแตงสถานท่ีใหบริการประชาชน ณ ศูนยบริการรวมฯ และประชาสัมพันธตามสถานท่ีราชการและ
หางสรรพสินคา  จังหวัดละ 6,400 บาท อาทิ  
      - โปสเตอรประชาสัมพันธ 
      - ไวนิลทึบแสง 
      3.2 ศูนยบริการรวมฯ จังหวัดหนองคาย เชียงราย นครพนม  รวม 162,900 บาท 
  1) คาตกแตงสถานท่ีใหบริการประชาชน ณ ศูนยบริการรวมฯ และประชาสัมพันธตามสถานท่ีราชการและ
หางสรรพสินคา  จังหวัดละ 26,300 บาท อาทิ  
      - โปสเตอรประชาสัมพันธ 
      - ไวนิลทึบแสง 
      - โตะบูธ จํานวน 1 ตัว ขนาด 130*90 ซ.ม. พรอมภาพ PVC หอรอบโตะขนาด 218*88 ซ.ม. 
      - แบ็คดร็อป (Backdrop) ขนาด 230*260 ซ.ม. พรอมอารทเวริค (Artwork) ขนาด 344*230 ซ.ม.  
  2) คาวัสดุเพ่ือใชในการออกหนวยเคลื่อนท่ีเพ่ือใหบริการประชาชน ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดละ 
28,000 บาท อาทิ  
      - โตะบูธ จํานวน 1 ตัว ขนาด 130*90 ซ.ม. พรอมภาพ PVC หอรอบโตะขนาด 218*88 ซ.ม. 
      - แบ็คดร็อป (Backdrop) ขนาด 230*260 ซ.ม. พรอมอารทเวริค (Artwork) ขนาด 344*230 ซ.ม. 
      - ชั้นวางโบรชัวร แบบพับเก็บได ขนาดท่ีวาง A4 4 ชั้น 
 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
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4. ข้ันตอนการทํางาน 

     4.1 สวนกลางดําเนินการจัดสรรงบประมาณและโอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

แผนงาน : พ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนท่ีไดรับบริการดานแรงงาน 

กิจกรรม : บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพ้ืนท่ี/ชุมชน 

โครงการ : พัฒนาศักยภาพศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

     4.2 สํานักงานแรงงานจังหวัดท้ัง 7 แหง ดําเนินการตกแตงสถานท่ีใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานและ

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

     4.3 จั ดการประชุมหารือการปรับปรุงการใหบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน ใน 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ถามี) 

     4.4 รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงินใหศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงานทราบเปนประจําทุกเดือน

ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

5. ตารางแผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ต.ค.
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

• จัดซื้อจัดจางดําเนินการ
ตกแตงสถานท่ีใหบริการ
ประชาชน ณ ศูนยบรกิารรวมฯ 
และประชาสมัพันธตามสถานท่ี
ราชการและหางสรรพสินคา 
(ท้ัง 7 จังหวัด) 

         
   
    

   
 
    

• จัดซื้อจัดจางดําเนินการ
จัดหาวัสดุเพ่ือใชในการออก
หนวยเคลื่อนท่ีเพ่ือใหบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
พิเศษ (เฉพาะจังหวัดหนองคาย 
นครพนม และเชียงราย) 

      
            
    

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เปาหมายของกิจกรรม เปาหมายของ สรจ. 

- มีการใชจายงบประมาณเพ่ือดําเนินการปรับปรุงตกแตงสถานท่ี
ใหบริการประชาชน ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ท้ัง 7 จังหวัด และในพ้ืนท่ีตามโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จํานวน 2 จังหวัด 
- มีการใชจายงบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดทําวัสดุเพ่ือใชในการ
ออกหนวยเคลื่อนท่ีเพ่ือใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
พิเศษ (เฉพาะจังหวัดหนองคาย นครพนม และเชียงราย)  

- ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานมกีารปรับปรุงตกแตง
สถานท่ีสําหรับใหบริการประชาชน ณ ศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน และมีการจดัทําสื่อประชาสัมพันธ 
สําหรับการออกหนวยเคลื่อนท่ีใหบริการประชาชน 
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6. การรายงานผล 

ขอรายงาน 
ต.ค.
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค.  
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

ผลการดําเนินงานและการใช
จายเงิน การจัดทําวัสดโุฆษณา 
ประชาสมัพันธ สําหรับตกแตง
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน  
เปนตน 

            

หมายเหตุ - รายงานใหสํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงานทราบทุกเดือน 
   -  การรายงานใหรายงานไปพรอมการรายงานการใชจายเงินในการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวง
แรงงาน (แบบฟอรม ศบร.05)  

7. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานแรงงานจังหวัดท่ีมีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน ตั้งอยูในจังหวัดท่ีมีประกาศใหเปน   เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวม 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแกว ตราด หนองคาย เชียงราย และนครพนม 
และในพ้ืนท่ีตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จํานวน 2 จังหวัด ไดแก ชลบุรี และระยอง 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 
 สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน 

9. แบบฟอรมการรายงาน แบบฟอรมการสํารวจ 
 รายงานใหรายงานไปพรอมการรายงานการใชจายเงินในการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
(แบบฟอรม ศบร.05)  
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 1. วัตถุประสงค 

  1.1 เพ่ือศึกษา วิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ยุทธศาสตรและแผนของสํานักงานแรงงานจังหวัด พรอมท้ังปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแตละพ้ืนท่ี 

  1.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ยุทธศาสตร และแผนของสํานักงานแรงงานจังหวัด เพ่ือใหการบริการดานแรงงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2. เปาหมายของงาน 

ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดท่ีใชในการติดตามผลภายใต

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนงาน พ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

  ผลผลิต ประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนท่ีไดรับบริการดานแรงงาน 

กิจกรรมหลัก บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพ้ืนท่ี/ชุมชน 
 

ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดกิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม เปาหมายของ สรจ. 

ผลผลิต ประชาชนวัยแรงงาน 

ในพ้ืนท่ีไดรับบริการดานแรงงาน 

เชิงปริมาณ  

- จํานวนประชาชนวัยแรงงานท่ีขอ 

รับบริการดานแรงงานผาน

อาสาสมัครแรงงาน 

- จํานวนผูไดรับบริการดานแรงงาน

ผานศูนยบริการรวมกระทรวง

แรงงาน 

เชิงคุณภาพ  

รอยละของประชาชน 

วัยแรงงานท่ีไดรับการคัดกรอง 

เพ่ือสงตอตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

เชิงปริมาณ 

จํานวนโครงการประเมินผล 

การปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ยุทธศาสตร และแผนของ

สํานักงานแรงงานจังหวัด 

เชิงคุณภาพ 

ระดับความสําเร็จของ 

การดําเนินการประเมินผล 

การปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ยุทธศาสตร และแผนของ

สํานักงานแรงงานจังหวัด 

รายงานการประเมินผล 

การปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ยุทธศาสตร และแผนของ

สํานักงานแรงงานจังหวัด  

ป 2561 จํานวน 76 ฉบับ 

รายงานการประเมินผล 

การปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ยุทธศาสตร และแผนของ

สํานักงานแรงงานจังหวัด 

ป 2561 

 

  

 

 

 

 

 

 

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยทุธศาสตร และแผนของสํานักงานแรงงานจังหวัด  
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 3. รูปแบบของการทํางาน 

  3.1 สํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมของ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในสวนภูมิภาคในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 เพื ่อดําเนินการ

ประเมินผล และขออนุมัติจากปลัดกระทรวงแรงงาน  

  3.2 สํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล กําหนดกรอบแนวทางการประเมินผล 

ไดแก 

   (1) รูปแบบ ประเด็น ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินผล 

   (2) กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม พรอมท้ังกําหนดกลุมเปาหมาย กลุม

ตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   3.3 สํานักตรวจและประเมินผล แจงแนวทางการประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงาน

แรงงานจังหวัดทุกจังหวัดทราบและใชเปนแนวปฏิบัติ 

   3.4 สํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการตามแนวทางการประเมินผลท่ีสํานักตรวจและประเมินผล กลุมงาน

วิเคราะหและประเมินผลกําหนด และรายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมและรอบการรายงานท่ีกําหนด 

   3.5 สํานักงานแรงงานจังหวัด จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินเปนรูปเลม สงใหสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ทราบ 

 4. ข้ันตอนการทํางาน 

  4.1 สวนกลาง โดยสํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล มีข้ันตอนการทํางาน 

ดังนี้ 

  4.1.1 สํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล พิจารณาโครงการ/กิจกรรมของ

หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในสวนภูมิภาค จากแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 

จํานวน 1 โครงการ  

  4.1.2 ขออนุมัติดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของสํานักงาน

แรงงานจังหวัด และโอนเงินใหทุกจังหวัดเพ่ือดําเนินการ ภายในวงเงินท่ีจัดสรรใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  4.1.3 ดําเนินการแจงแนวทางการดําเนินงานการประเมินผล กําหนดรูปแบบและประเด็นการ

ประเมินผล ใหสํานักงานแรงงานจังหวัดทราบและนําไปปฏิบัติ 

  4.2 สวนภูมิภาค โดยสํานักงานแรงงานจังหวัด มีข้ันตอนการทํางาน ดังนี้ 

  4.2.1 จัดประชุมหัวหนาสวนราชการในจังหวัด เพ่ือชี้แจงแนวทางการประเมินผลโครงการท่ีคัดเลือกใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  4.2.2 จัดทําโครงการประเมินผลเพ่ือขออนุมัติดําเนินการจากผูวาราชการจังหวัด 

  4.2.3 รวบรวมขอมูลจากเอกสาร จากการสัมภาษณ ดําเนินการสํารวจขอมูลตามกลุมตัวอยางและพ้ืนท่ี

เปาหมาย พรอมท้ังบันทึกขอมูลแบบสอบถาม 

  4.2.4 ประมวลผล วิเคราะหขอมูล สรุปผล และยกรางผลการประเมินเสนอตอท่ีประชุมหัวหนาสวน

ราชการ หรือทําหนังสือแจงเวียนรางผลการประเมินฯ ใหสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในพ้ืนท่ี เพ่ือพิจารณาให

ความเห็นและขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงรายงานใหสมบูรณยิ่งข้ึน 



  
  คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561         หนา 62                 

  4.2.5 นําความเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดจากการประชุมหัวหนาสวนราชการ และจากการแจงเวียน

หนังสือสอบถามความเห็นตามขอ 4.2.4 มาปรับปรุงรายงาน และจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ จัดสงใหสํานักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงานทราบ ภายในวันท่ี 28 กันยายน 2561  

 5. ตารางแผนการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม หนวยงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 

60 

พ.ย. 

60 

ธ.ค. 

60 

ม.ค. 

61 

ก.พ. 

61 

มี.ค. 

61 

เม.ย.

61 

พ.ค. 

61 

มิ.ย. 

61 

ก.ค. 

61 

ส.ค. 

61 

ก.ย. 

61 

การเตรียมการประเมินผล              

1. พิจารณาโครงการของ
 หนวยงานสังกัดกระทรวง
 แรงงาน เพ่ือเลือกประเมินผล 

สตป.วป. 
 

           

2 ขออนุมัติดําเนินการและ 
 โอนเงินใหสํานักงานแรงงานจังหวัด 

สตป.วป. 
 

 

           

3 จัดทําแนวทางการดําเนินงาน 
 ประเมิลผล 

สตป.วป. 
 

 

           

4 จัดประชุมชี้แจงเจาหนาท่ีของ 
สรง. เกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินงานประเมินผล 

             

การดําเนินการประเมินผล              

ขั้นตอนท่ี 1 
1. จัดประชุมหัวหนาสวนราชการ  
 เพ่ือชี้แจงแนวทางการประเมินผล 

สรง.             

ขั้นตอนท่ี 2 
2. จัดทําโครงการประเมินผล 
 เพ่ือขออนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด 

สรง.             

ขั้นตอนท่ี 3 
3.1 รวบรวมขอมูลจากเอกสาร 
 ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

สรง.             

3.2 ดําเนินการสํารวจขอมูล 
 ในพ้ืนท่ี พรอมท้ัง บันทึก
 ขอมูลแบบสอบถาม 

สรง.             

ขั้นตอนท่ี 4 
4.1 ประมวลผล วิเคราะห  
 และสรุปขอมูลเบ้ืองตน  

สรง.             

4.2 ยกรางรายงานการ
 ประเมินผล และนําเสนอ 
 ในการประชุมหัวหนาสวน 
 หรือมีหนังสือแจงเวียนสวน
 ราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน  

สรง. 

        

 

   

ขั้นตอนท่ี 5 
5. จัดทํารายงานผลฉบับสมบูรณ 
 และจัดสงใหสํานักงาน
 ปลัดกระทรวงแรงงานทราบ 

สรง.           
 

 

 

  

ภายใน 

28 ก.ย. 61 



  
  คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561         หนา 63                 

 6. การรายงานผล  

  กําหนดใหสํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดรายงานผลการดําเนินงาน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จํานวน 5 

ครั้ง ดังนี้ 

  ครั้งท่ี 1 ผลการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2561 ตามข้ันตอนการทํางาน ขอ 4.2.1 โดยใหรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของสํานักงานแรงงาน

จังหวัด ป 2561 (แบบ สตป.วป.61) สงใหสํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล ภายในวันที่ 

5 มีนาคม 2561 

  ครั้งท่ี 2 ผลการดําเนินงานระหวางเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2561 ตามข้ันตอนการทํางาน ขอ 4.2.2 โดยให

รายงานผลการดําเนินงานตามแบบ สตป.วป.61 พรอมทั้ง สําเนาโครงการประเมินผลที่ไดรับการอนุมัติจากผูวา

ราชการจังหวัดแลว จํานวน 1 ชุด สงใหสํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล ภายในวันท่ี 

5 เมษายน 2561 

  ครั้งท่ี 3 ผลการดําเนินงานระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2561 ตามข้ันตอนการทํางาน ขอ 4.2.3 โดยให

รายงานผลการดําเนินงานตามแบบ สตป.วป.61 สงใหสํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานวิเคราะหและ

ประเมินผล ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

  ครั้งท่ี 4 ผลการดําเนินงานระหวางเดือนเมษายน – สิงหาคม 2561 ตามข้ันตอนการทํางาน ขอ 4.2.4 โดยให

รายงานผลการดําเนินงานตามแบบ สตป.วป.61 สงใหสํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานวิเคราะหและ

ประเมินผล ภายในวันท่ี 5 กันยายน 2561 

  ครั้งท่ี 5 ผลการดําเนินงานเดือนกันยายน 2561 ตามข้ันตอนการทํางาน ขอ 4.2.5 โดยใหรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแบบ สตป.วป.61 พรอมทั้ง รายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ จํานวน 1 ฉบับ สงใหสํานักตรวจ

และประเมินผล ภายในวันท่ี 28 กันยายน 2561 

 7. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  สํานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด 

 8. หนวยงานรับผิดชอบ 

  สํานักตรวจและประเมินผล 

 9.  แบบการรายงานผล 

  รายงานตามแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของสํานักงานแรงงาน

จังหวัด ป 2561 (แบบ สตป.วป.61) 
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ความเปนมา 

1. สืบเนื่องจากการจัดทํารายงานสถานการณแรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดเปนภารกิจ ท่ีสําคัญ

และดําเนินการตอเนื่องตั้งแต พ.ศ. 2550 โดยเจียดงบประมาณจากงบบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเพ่ือ

ใชดําเนินงานมาตลอด สําหรับปงบประมาณ 2557 ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ได

จัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน (AC) ซ่ึงเปน

โครงการท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือของบประมาณเปนการเฉพาะในการจัดทํารายงานสถานการณแรงงานระดับจังหวัด โดยเปน

โครงการท่ีมีความสําคัญสูง (Flagship Project) ตอยุทธศาสตรประเทศ และเพ่ือรองรับการเตรียมการเขาสูประชาคม

อาเซียน ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2557 จาํนวน 13,680,000 บาท  

2. การจัดทํารายงานสถานการณและการวิเคราะหดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดในป 2557-2558   เปน

กิจกรรมหลักภายใตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน (AC) 

วงเงิน 13,680,000 บาท โดยกระจายวงเงิน 180,000 บาทตอจังหวัด ซ่ึงไมสามารถเปลี่ยนแปลงไปใชจาย ในรายการ

อ่ืนไดเนื่องจากจะมีผลตอการปรับลดงบประมาณในปตอไป และเปนโครงการท่ีมีลําดับความสําคัญสูง (Flagship)   

ในยุทธศาสตรประเทศของรัฐบาล อีกท้ังเปนตัวชี้วัดภายใตโครงการดังกลาว และไดรับจัดสรรในงบรายจายอ่ืน        

ซ่ึงมิใชงบดําเนินงาน 

3. การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดรับการจัดสรรงบประมาณในสวนของ งบรายจายอ่ืน          

จากแผนงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน ผลผลิต ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ   

และระบบการบริหารจัดการแรงงาน กิจกรรมหลัก 1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และการเตือนภัย (คาใชจายในการจัดทํา

บทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน : ตามเอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับท่ี 3 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 เลมท่ี 7 กระทรวงแรงงาน) ตอเนื่องจากปท่ีแลว วงเงิน 

13,824,000 บาท โดยกระจายวงเงิน 180,000 บาทตอจังหวัด ระยะเวลาโครงการตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – วันท่ี 

30 กันยายน 2559 

4. การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดรับการจัดสรรงบประมาณในสวนของ งบรายจายอ่ืน จาก

แผนงาน พ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผลผลิต ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบ

การบริหารจดัการแรงงาน กิจกรรม : ศึกษา วิเคราะห และการเตือนภัยดานแรงงาน กิจกรรมยอย การจัดทําบท

วิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด วงเงิน 15,239,300 บาท  โดยกระจายวงเงิน 

194,459 บาท ตอจังหวัด และสวนกลาง 460,416 บาท ระยะเวลาโครงการ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – วันท่ี 30 

กันยายน 2560  

 

 

 

 
 

 

     การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีช้ีวัดภาวะแรงงานจังหวัด 
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การดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจดัทํางบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 เพ่ือพิจารณารางการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการทํางานใหแก

หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน  กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการ

แรงงาน ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ในสวนของงบรายจายอ่ืน เพ่ือจัดทําบทวิเคราะห

การรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดซ่ึงไดรับการจัดสรรงบประมาณ จากแผนงานพ้ืนฐานดาน

การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผลผลิต ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการ

แรงงาน กิจกรรมหลัก ศึกษา วิเคราะห วิจัย และการเตือนภัยดานแรงงาน กิจกรรมยอย การจัดทําบทวิเคราะหการ

รายงานสถานการณ และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด วงเงิน 15,239,300 บาท  โดยกระจายวงเงิน 190,000 บาท 

ตอจังหวัด และสวนกลาง 799,300 บาท ระยะเวลาโครงการตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – วันท่ี 30 กันยายน 2561 

ท้ังนี้จะกอหนี้ผูกพันได เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใชและไดรับการ

จัดสรรและโอนเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณแลว 
 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของศูนยกลางขอมูลแรงงานจังหวัด โดยการทําใหสํานักงานแรงงานจังหวัด เปน

ศูนยกลางขอมูลและสารสนเทศดานแรงงานในระดับจังหวัด (Focal Point) ท่ีมีขอมูลและสารสนเทศดานแรงงานท่ี

ถูกตอง ตอเนื่อง เปนปจจุบัน และครบถวน ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย เชน กลุมแรงงานในระบบอุตสาหกรรม 

แรงงานนอกระบบ และกลุมเปาหมายพิเศษอ่ืนๆ (ผูพิการ สูงอายุ เยาวชนกอนเขาสูตลาดแรงงาน) ตลอดจน

ผูประกอบการในระดับจังหวัด 

1.2 เพ่ือใหสํานักงานแรงงานจังหวัดสามารถใหบริการขอมูลดานแรงงานท่ีรวดเร็ว ถูกตอง แกทุกหนวยงานใน

จังหวัด ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ไดนําไปใชประโยชนในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร และบริหารจัดการเชิงกลยุทธใน

พ้ืนท่ีจังหวัดและกลุมจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหบริการแกผูสนใจท่ัวไปไดใชประโยชนดวย 

1.3 เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในการจัดทําและวิเคราะหสถานการณดานแรงงานในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพตอสถานการณและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลกระทบตอภาคแรงงานในระดับพ้ืนท่ี 

โดยเพ่ิมการรายงานเฝาระวังสถานการณแรงงานรายเดือนในชวงท่ีเศรษฐกิจมีสัญญาณชะลอตัวตอเนื่อง 

1.4 เพ่ือพัฒนารายงานสถานการณแรงงานของจังหวัด 76 จังหวัดท่ีผลิตรายงานรายไตรมาส และรายป จาก

การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ีจากขอมูลแรงงานอยางเดียวไปสูการวิเคราะหสถานการณแรงงาน  จากการติดตาม วิเคราะห

ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานของพ้ืนท่ีจังหวัด ตามเกณฑดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ และ

พัฒนาตอเนื่องไปสูการจัดทําดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานหลักดานการบริหารงานของกระทรวงแรงงาน (ตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติงานระดับพ้ืนท่ี) 
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2. เปาหมายของงาน 

ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัด และเกณฑการวัดท่ีจะใช ในการติดตามผล

ภายใตยุทธศาสตรประเทศและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2561 ในแผนงานพ้ืนฐานดานการสราง

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผลผลิต ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน 

กิจกรรมหลัก  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และการเตือนภัยดานแรงงาน กิจกรรมยอย การจัดทําบทวิเคราะหการรายงาน

สถานการณ และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด  
 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดผลผลิต ตัวชี้วัดกิจกรรมในระดับจังหวัด 
เปาหมายของ 

กิจกรรม 
เปาหมายของ สรจ. 

เชิงปริมาณ : จํานวน
รายงานสถานการณแรงงาน
และดัชนีช้ีวัดภาวะแรงงาน 
(สรจ.)  380 เลม 
เชิงเวลา : รอยละของ
รายงานสถานการณแรงงาน
จังหวัดท่ีจัดสงใหภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด (สรจ.) 

1. จํานวนเอกสารทางวิชาการ
เรื่องรายงานสถานการณแรงงาน
จังหวัด  5 ครั้ง/ป (รายไตรมาส
และรายป) 76 จังหวัด 
2. จํานวนเจาหนาท่ีวิเคราะหและ
ประมวลผลเบ้ืองตน 76 จังหวัด  
จังหวัดละ 1 คน 
3. จํานวนบทวิเคราะห
สถานการณแรงงานจากดัชนีช้ีวัด
ภาวะแรงงานจังหวัดท่ีรองรับการ
ขยายตัวของตลาดแรงงานบรรจุ
ในรายงานสถานการณแรงงาน 
รายไตรมาส/รายป รวม 5 ครั้ง/ป 
4. รายการขอมลู/สถิติท่ีจัดเก็บ 
4.1 สถิติแรงงานนอกระบบ 
4.2 ขอมูลเชิงสํารวจเพ่ือสนับสนุน
งานคาจางจังหวัด 
4.3 ขอมูลสํารวจอุปสงคและ
อุปทานแรงงานจังหวัด 
4.4 ขอมูลการใหบริการ
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน 
(ถามี) 
4.5 ขอมูล/สถิตผิลการดาํเนินงาน 
1) โครงการจางงานเรงดวนฯ 
2) โครงการแกไขปญหายาเสพตดิ 
3) โครงการอาสาสมัครแรงงาน 
4) โครงการระบบฐานขอมูล
ปฏิบัติการแรงงานจังหวัด 

1. เพ่ือพัฒนารายงาน
สถานการณแรงงานของ
จังหวัดและเพ่ิมการ
วิเคราะหดัชนีช้ีวัดภาวะ
แรงงานของพ้ืนท่ีจังหวัด 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเปนศูนยกลางขอมูล
และสารสนเทศดานแรงงาน
ระดับจังหวัด 
3. เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหว 
ของตลาดแรงงานในเชิง
พ้ืนท่ีรองรับแนวเขต
เศรษฐกิจพิเศษท่ีเปนจุด
เช่ือมตอประชาคมอาเซียน 
4. เพ่ือพัฒนาระบบการ
ติดตามประมวลผลการ
ปฏิบัติงานและจัดเก็บขอมูล 
เชิงสถิติท้ังจากผลงานและ
จากการสํารวจอยางเปน
ระบบท่ียั่งยืนในการ
ประเมินคางาน สรจ. 

1. สํานักแรงงานจังหวัด
เปนหนวยงานท่ีมีความ
พรอมดานการวิเคราะห
สถานการณแรงงานและ
พัฒนาดัชนีช้ีวัดภาวะ
แรงงานในระดับพ้ืนท่ี 
2. สํานักแรงงานจังหวัดมี
ขอมูลและ สามารถ
ใหบริการขอมลูดาน
แรงงานประกอบการ
วางแผนยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการและ
บริการประชาชนท่ีสนใจ 
3. สํานักงานแรงงาน
จังหวัดมีการพัฒนา
กระบวนงานในการจัดเก็บ
ขอมูลสถิติแรงงานและ
สถิติของผลการปฏิบัติงาน
อยางเปนระบบตอเน่ือง
สะทอนคางานท่ีเพ่ิมข้ึนได
ชัดเจน 
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3. รูปแบบของการทํางาน  
สวนกลางจัดสรรและโอนเงินงบประมาณใหจังหวัดๆ ละ 190,000 บาท เพ่ือดําเนินการจัดทําบทวิเคราะห

การรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด และจัดจางเอกชนประเภทบุคคลท่ีมีความรู ความชํานาญ

ดานสถิติหรือดานเศรษฐศาสตร หรือดาน IT หรือดานอ่ืนๆ หรือมีประสบการณ ในงานดังกลาว เพ่ือดําเนินการ

วิเคราะหและประมวลผลขอมูล เปนการจางเอกชนประเภทบุคคลจังหวัดละ 1 คน ดวยงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก

แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผลผลิต ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบ

การบริหารจัดการแรงงาน กิจกรรมหลัก ศึกษา วิเคราะห วิจัย และการเตือนภัยดานแรงงาน กิจกรรมยอย การจัดทํา

บทวิเคราะหการรายงานสถานการณ และดัชนีชี้วัด ภาวะแรงงานจังหวัด ระยะเวลาโครงการตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 

2560 - วันท่ี 30 กันยายน 2561 ท้ังนี้ จะกอหนี้ผูกพันและเบิกจายไดตอเม่ือไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจาก       

สํานักงบประมาณเรียบรอยแลว เพ่ือจัดทํารายงานสถานการณแรงงานท่ีเพ่ิมบทวิเคราะหจากดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน

เปนรายไตรมาส/รายปอยางนอย 5 ฉบับ ภายในเวลาท่ีกําหนดไว ทําการประมวลผลขอมูลสํารวจ จัดเก็บ บันทึก

ขอมูล รวบรวมสถิติ/ขอมูลแรงงาน และขอมูลท่ีเก่ียวของ และจัดเก็บขอมูลสถิติผลการปฏิบัติงานในโครงการ/ภารกิจ

ตางๆ ของสํานักงานแรงงานจังหวัด ซ่ึงครอบคลุมภารกิจและตัวชี้วัดกิจกรรม ท่ีกําหนดขางตนหรือภารกิจพิเศษอ่ืนๆ 

ตามความจําเปนเทานั้น 
 

4. ข้ันตอนการทํางาน 
นิยามรูปแบบการจาง การจางเอกชนประเภทบุคคลเพ่ือดําเนินงานใหกับสํานักงานแรงงานจังหวัดในงานท่ี

ตองการใชความรูทางวิชาการในการปฏิบัติ และปฏิบัติงานโดยมุงผลสําเร็จของงานท่ีวาจาง ภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดเปนสําคัญ และสํานักงานแรงงานจังหวัดมีการตรวจตรางานและสั่งใหปรับปรุงแกไข  เม่ืองานผิดพลาด

บกพรอง และผูรับจางมีฐานะเปนผูรับจางทําของตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย การจัดซ้ือจัดจางและ การ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีคาตอบแทนท่ีคํานึงถึง ความรู ความชํานาญหรือประสบการณการทํางานเพ่ือ

ทํางานตามท่ีกําหนดไว 

4.1 การจัดจาง เอกชนประเภทบุคคล จํานวน 1 ราย เพ่ือวิเคราะหและประมวลผล  

 วิธีการจางใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 

และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 4.2 การจัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัด (ท่ีมีบทวิเคราะหดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานเพ่ิมเติม) 

     จัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัด รายไตรมาส / รายป (นับตามปฏิทินเพ่ือใหสอดคลอง  กับ

การจัดเก็บขอมูลท่ีจําเปนตองใชของหนวยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน) อยางนอย 5 ฉบับ ซ่ึงมีบท

วิเคราะหดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานบรรจุอยูดวย คือ 

o ไตรมาสท่ี 3 ป 2560 (กรกฎาคม – กันยายน 2560) กําหนดเผยแพรภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 

o ไตรมาสท่ี 4 ป 2560 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) กําหนดเผยแพรภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2561 

o รายป 2560 (มกราคม – ธันวาคม 2560) กําหนดเผยแพรภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2561 

o ไตรมาสท่ี 1 ป 2561 (มกราคม – มีนาคม 2561) กําหนดเผยแพรภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 

o ไตรมาสท่ี 2 ป 2561 (เมษายน – มิถุนายน 2561) กําหนดเผยแพรภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 
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     และเพ่ือใหการจัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัดเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอใหดําเนินการ

ตามคูมือการจัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัด (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2) ซ่ึงสามารถดาวนโหลด ไดจากระบบ 

Intranet ของกระทรวงแรงงานเลือกดาวนโหลดขอมูล เลือกคูมือ  

(http://intranet.mol.go.th/file_download_manual) เลือกสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เลือกคูมือการจัดทํา

รายงานสถานการณแรงงานจังหวัด (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2) กันยายน 2559 ท้ังนี้หากจังหวัดมีขอมูลตรงตามไตรมาส

ท่ีจะเผยแพรก็สามารถดําเนินการไดเลย แตหากไมมีขอมูลตรงตามไตรมาสและจําเปน ตองใชขอมูลเพ่ือเปน

ตัวแทนไตรมาสก็ขอใหระบุดวยวา นําขอมูลชวงเวลาใดมาจัดทําเปนบทวิเคราะหสถานการณแรงงานในหัวขอ

ตาง ๆ 

4.3 การเผยแพรสถานการณแรงงานจังหวัด อยางนอย 3 ชองทาง เชน Website สํานักงานแรงงานจังหวัด 

Website จังหวัด พิมพเปนเลมเผยแพรตามองคการแรงงานตาง ๆ ในจังหวัด หรือสถาบันการศึกษา ในจังหวัดหรือ

แจกในงานประชุมของจังหวัด เปนตน 

4.4 การติดตามการใชประโยชนจากขอมูลสถานการณแรงงานของบุคคลท่ัวไปในจังหวัด โดยใหสํานักงาน

แรงงานจังหวัดทุกจังหวัดสงแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด (แบบฟอรมท่ี 1) 

ใหกับบุคคลหรือหนวยงานท่ีจัดสงรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดเปนประจํา   หรือประชาชนผูใชขอมูล

สถานการณแรงงานเพ่ือใหตอบแบบสอบถามกลับมา โดยทําการสํารวจปละ 1 ครั้ง ใหสงแบบสอบถามความคิดเห็นฯ 

ในไตรมาสท่ี 4 ป 2560 โดยสํารวจกับผูใชรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดตามจํานวนท่ีจังหวัดเห็นวาเหมาะสม

หรือเพียงพอตอการเปนตัวอยางของประชากรผูใชรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด (ตามตารางของ Yamane) แลว

ทําการสรุปประมวลผลการสํารวจความคิดเห็นในระดับจังหวัดเปนเอกสารรายงานผลการสํารวจความคิดเห็นเพ่ือ

จัดสง กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

5. ตารางแผนการปฏิบัติงาน 
 

แผนงบประมาณ/ผลผลิต/ 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย 

ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

ต.ค. 
61 

แ ผ น งาน  พ้ื น ฐ าน ด าน ก ารส ร า ง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และ
ระบบการบริหารจัดการแรงงาน 
กิจกรรมหลัก  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และ
การเตือนภัยดานแรงงาน  
กิจกรรมยอย การจัดทําบทวิเคราะหการ
รายงานสถานการณ และดัชนีช้ีวัดภาวะ
แรงงานจังหวัด  

             

กิจกรรมท่ีตองดําเนินการ (สรจ.) 
1 ) จั ด จ า ง เอก ชนป ระ เภ ท บุ คคล
ดําเนินการวิเคราะหและประมวลผล 
(จังหวัดละ 1 คน) จํานวน 76 จังหวัด 

             

http://intranet.mol.go.th/file_download_manual)%20%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81


  
  คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561         หนา 69                 

แผนงบประมาณ/ผลผลิต/ 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย 

ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

ต.ค. 
61 

2) จัดทํารายงานสถานการณแรงงาน
จังหวัดรายไตรมาสโดยมีบทวิเคราะห
จากดัชนี ช้ี วัดภาวะแรงงานเพ่ิมเติม 
(ตามปปฏิทิน) จังหวัดละ 5 ครั้ง/ป 
เผยแพรและจัดสงภายในเวลาท่ีกําหนด 

             

- ไตรมาส 3/60 (ก.ค. – ก.ย. 60) 
กําหนดเผยแพร  * 

(15 พ.ย.) 
               

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

(15 ก.พ.) 
        

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

(15 ก.พ.) 
        

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

(15 พ.ค.) 
     

- ไตรมาส 2/61 (เม.ย. – มิ.ย. 61) 
กําหนดเผยแพร           * 

(15 ส.ค.) 
  

3. สร.จ.สงแบบสอบถามความคิดเห็นท่ี
มีต อรายงานสถานการณ แรงงาน
จังหวัด.(แบบฟอรมท่ี 1) ใหกับบุคคล
หรือหนวยงานท่ีจัดสงรายงาน 
สถานการณแรงงานจังหวัดเปนประจํา
หรือประชาชนผูใชขอมูลสถานการณ
แรงงาน เพ่ื อ ให ตอบแบบสอบถาม
กลับมา โดยทําการสํารวจปละ 1 ครั้ง 
โดยส งแบบสอบถามความคิดเห็นฯ       
ในไตรมาสท่ี 4 ป 2560 

    *      

 

  

4.จัดสงรายงานผลการใชจายเงิน 
(แบบฟอรม 2)  
   4.1 ภายในวันท่ี 18 เมษายน 2561 
ตามแบบฟอรม 2.1  
   4.2 วันท่ี 16 กรกฎาคม 2561  
ตามแบบฟอรม 2.2 

       
 

* 
 

  
 
 

 
 
 
 

* 

 

  

5. สงสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอ
ร าย ง าน ส ถ าน ก า ร ณ แ ร ง ง าน จั งห วั ด 
ปงบประมาณ 2561 (แบบฟอรม 4) และ
บันทึกสรุปผลการสํารวจฯ (แบบฟอรม 5)  
ผานเว็บไซตกระทรวงแรงงาน เลือกนักวิชาการ
แรงงาน เลือกสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มี
ต อ รายงานสถานการณ แรงงานจั งหวั ด 
ปงบประมาณ 2561 หรือชองทางเว็บไซตผาน 
Banner ระบบเตือนภัยดานแรงงานหน า
เว็บไซตกระทรวงแรงงาน เลือกบทวิเคราะห
สถานการณแรงงาน เลือกแบบสํารวจ/รายงาน
ผลการสํารวจ เลือกแบบสรุปผลสํารวจความ
คิดเห็นที่ มีตอรายงานสถานการณ แรงงาน
จังหวัด ปงบประมาณ 2561 พรอมทั้งจัดสงให
ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 

           *  
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แผนงบประมาณ/ผลผลิต/ 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย 

ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

ต.ค. 
61 

6. จัดสงแบบสรุปรายงานงานจัดเก็บ
ขอมูล ภายใตการจัดทําบทวิเคราะหการ
รายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะ
แรงงานจังหวัด (แบบฟอรมท่ี 3)  
ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2561 

            * 

 

 

6. การรายงานผล 
6.1 สงรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดท่ีจัดทําใหถึงกองเศรษฐกิจการแรงงาน อยางชาสุดภายในวันท่ี 

20 พฤศจิกายน 2560 วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 วันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 และวันท่ี 20 สิงหาคม 2561 

6.2 การรายงานผลการดําเนินงานการใชจายเงินและผลการจัดทํารายงานสถานการณแรงงาน     รายไตร

มาส 4 ฉบับ และรายป 1 ฉบับ รวมท้ังสิ้น 5 ฉบับ 

     (1) การรายงานผลการใชจายเงินของปงบประมาณ 2561  

 (1.1) ขอใหจังหวัดทําการตรวจสอบการเบิกจายเงินงบประมาณและรายงานผลการเบิกจาย         

รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61) ใหกลุมงานวิชาเศรษฐกิจการแรงงานทราบภายในวันท่ี 18 เมษายน 2561 

ตามแบบฟอรม 2.1 ในภาคผนวก 

 (1.2) ขอใหจังหวัดทําการตรวจสอบการเบิกจายเงินงบประมาณและรายงานผลการเบิกจาย รวมท้ัง

คาดวาเหลือจายโอนกลับสวนกลาง เม่ือสิ้นสุด ไตรมาส 2 ป 2561 (วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561) ใหกลุมงานวิชา

เศรษฐกิจการแรงงานทราบภายในวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 

ท้ังนี้ ทุกจังหวัดตองประมาณการคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนในอีก 3 เดือน (ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม – วันท่ี 30 กันยายน 

2561) หากพบมีเงินเหลือจายขอใหดําเนินการสงคืน กองบริหารการคลัง (ฝายงบประมาณ)  โดยมีข้ันตอนการคืนเงิน

ท่ีจําเปนตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด และมีหนังสือใหผูวาราชการจังหวัดลงนามถึงปลัดกระทรวงแรงงาน

อยางเปนทางการ โดยขอใหรายงาน ตามแบบฟอรม 2.2 ในภาคผนวก 

     (2) การรายงานผลของสํานักงานแรงงานจังหวัดเพ่ิมเติมกิจกรรมยอย การจัดทําบทวิเคราะห การ

รายงานสถานการณ และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด  

(2.1) ในปงบประมาณ 2561 สํานักงานแรงงานจังหวัดจะตองจัดทําผลงานและจัดเก็บผลงานใหเปน

ระบบและมีหลักฐานอางอิงผลงานชัดเจน  เพ่ือรอการตรวจประเมินจากหนวยประเมินผลท้ังจากภายในและภายนอก

สังกัดกระทรวงแรงงาน เนื่องจากกิจกรรมยอยนี้เปนงบรายจายอ่ืน โดยจะตองรวบรวมหลักฐานตางๆ ท่ีไดดําเนินงาน

ในกิจกรรมและจัดเก็บใหเปนระบบ ดังตอไปนี้ 
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(2.2) การจัดสงแบบรายงานผลการดําเนินงานในกิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากการจัดทํารายงาน

สถานการณแรงงานจังหวัด ขอใหสํานักงานแรงงานจังหวัดจัดทําแบบสรุปรายงานผลการดําเนินงาน  ในกิจกรรมเม่ือ

สิ้นปงบประมาน 2561 ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2561 ตามแบบฟอรม 3 

 
 
 
 

1. จัดเก็บหลักฐานเอกสารรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด 5 เลมและบันทึกลงแผน CD         
ท่ีสํานักงานแรงงานจังหวัด และจัดสง กองเศรษฐกิจการแรงงาน (ไตรมาสละ 2 เลม และรายป 1 เลม 
พรอมแผน CD) ดังนี้ 

 ไตรมาสท่ี 3 ป 2560 (กรกฎาคม – กันยายน 2560) กําหนดเผยแพรภายในวันท่ี            
15 พฤศจิกายน 2560 กําหนดสงถึงกองเศรษฐกิจการแรงงานอยางชาท่ีสุด ภายใน
วันท่ี 20 พฤศจกิายน 2560 (ยึดวันประทับตราสงท่ีไปรษณียไทยเปนหลัก) 

 ไตรมาสท่ี 4 ป 2560 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) กําหนดเผยแพรภายในวันท่ี                
15 กุมภาพันธ 2561 กําหนดสงถึงกองเศรษฐกิจการแรงงานอยางชาท่ีสุด ภายในวันท่ี 
20 กุมภาพันธ 2561 (ยึดวันประทับตราสงท่ีไปรษณียไทยเปนหลัก) 

 รายป 2560 (มกราคม – ธันวาคม 2560) กําหนดเผยแพรภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ 
2561กําหนดสงถึงกองเศรษฐกิจการแรงงานอยางชาท่ีสุด ภายในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 
2561 (ยึดวันประทับตราสงท่ีไปรษณียไทยเปนหลัก) 

 ไตรมาสท่ี 1 ป 2561 (มกราคม – มีนาคม 2561) กําหนดเผยแพรภายในวันท่ี 16 
พฤษภาคม 2561 กําหนดสงถึงกองเศรษฐกิจการแรงงานอยางชาท่ีสุด ภายในวันท่ี 
21 พฤษภาคม 2561 (ยึดวันประทับตราสงท่ีไปรษณียไทยเปนหลัก) 

 ไตรมาสท่ี 2 ป 2561 (เมษายน – มิถุนายน 2561) กําหนดเผยแพรภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 
2561 กําหนดสงถึงกองเศรษฐกิจการแรงงานอยางชาท่ีสุด ภายในวันท่ี 20 สิงหาคม 
2561 (ยึดวันประทับตราสงท่ีไปรษณียไทยเปนหลัก) 

หากสํานักงานแรงงานจังหวัดจัดสงรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดรายไตรมาส/ป ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส informal@mol.go.th หรือ informal@mol.mail.go.th ตองสงท้ังหนังสือนําสงและไฟล
หนังสือรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด กองเศรษฐกิจการแรงงานจึงจะประทับตรารับได หากขาดไฟลใด
ไฟลหนึ่ง กองเศรษฐกิจการแรงงานจะไมรับประทับตราหนังสือ 

2. หลักฐานการจัดจางเจาหนาท่ีภายใตโครงการของจังหวัด 
3. หลักฐานการจัดเก็บขอมูลสถิติแรงงานนอกระบบ 
4. หลักฐานการจัดเก็บขอมูลเชิงสํารวจเพ่ือสนับสนุนงานคาจางข้ันต่ําจังหวัด  การสํารวจอุปสงค

และอุปทานแรงงาน  และขอมูลการใหบริการศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานระดบัจังหวดั (ถามี) 
5. หลักฐานการจัดเก็บขอมูลสถิติผลการดําเนินงานโครงการจางงานเรงดวน  โครงการยาเสพติด  

โครงการอาสาสมัครแรงงาน  โครงการระบบฐานขอมูลปฏิบัติการแรงงานจังหวัด และอ่ืน ๆ ท่ีจังหวัด
จัดเก็บ 
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6.3 สํานักงานแรงงานจังหวัดทําการบันทึกรายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอรายงาน

สถานการณแรงงานจังหวัดในรูปแบบ Google Documents ผานเว็บไซตกระทรวงแรงงาน เลือกนักวิชาการแรงงาน 

เลือกสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด ปงบประมาณ 2561   หรือเขาผาน

ชองทางเว็บกระทรวง Banner ระบบเตือนภัยดานแรงงาน เลือกบทวิเคราะหสถานการณแรงงาน เลือกแบบสํารวจ/

รายงานผลการสํารวจ เลือกแบบสรุปผลสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด ปงบประมาณ 

2561 และใหจัดสงรายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอ “รายงานสถานการณแรงงานจังหวัด” ให 

กองเศรษฐกิจการแรงงาน อยางเปนทางการ อยางชาสุดภายในวันท่ี 30 กันยายน 2561 ตามแบบฟอรม 4 และ

แบบฟอรม 5 (Google Document) 
 

7. พ้ืนท่ีดําเนินการ : สํานักงานแรงงานจังหวัดท้ัง 76 จังหวัด 
 

8. หนวยงานรับผิดชอบ : กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
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1. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือสํารวจขอมูลความตองการแรงงาน การขาดแคลนแรงงาน การเขาออกจากงาน รายได และระดับ

ความสามารถดานตางๆ ของแรงงาน 
1.2 เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานกําลังคนระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ใหเปนปจจุบันสอดคลอง

กับสภาวการณการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพ่ือใชในการวางแผนการผลิตและการพัฒนากําลังคนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

2. เปาหมายของงาน 
 ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดท่ีใชในการติดตามผล
ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

โครงการสํารวจขอมูลความตองการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ 
กิจกรรมหลัก : ศึกษา วิเคราะห วิจัย และการเตือนภัยดานแรงงาน 

ตัวชี้วัดผลผลิต ตัวชี้วัดกิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม เปาหมายของ สรจ. 
เชิงปริมาณ : ผลการ
สํารวจ ขอมูลความ
ตองการและการขาด
แคลนแรงงาน  
เชิงคุณภาพ : จํานวน
ขอเสนอเก่ียวกับ
ความตองการแรงงาน
และการขาดแคลน
แรงงาน  

ขอมูลการสํารวจ 
ความตองการ 
แรงงานและการ
ขาดแคลนแรงงาน 
 

- สํานักงานแรงงานจังหวัด  
76 จังหวัด สํารวจขอมูลความตองการ
แรงงานและการขาดแคลนแรงงานของ
สถานประกอบการ และบันทึกขอมูลลง
ในระบบฐานขอมูลอุปสงคและอุปทาน
ดานแรงงานของจังหวัด  
- รายงานการวิเคราะหขอมลูอุปสงค
และอุปทานแรงงานของจังหวัด  
76 จังหวัด 

- สํานักงานแรงงานจังหวัด
ดําเนินการสํารวจและบันทึกขอมลู
ความตองการแรงงานและขาด
แคลนแรงงานของสถาน
ประกอบการถูกตองครบถวนไมนอย
กวารอยละ 80 ของจํานวนตัวอยาง 
- สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดทํา
รายงานการวิเคราะหขอมูล  
อุปสงคและอุปทานแรงงานของ
จังหวัด 1 เรื่อง 

3. รูปแบบการทํางาน 
 ทุกจังหวัดมีการสํารวจขอมูลความตองการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ บันทึก

ขอมูลลงในระบบฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานดานแรงงานของจังหวัด และจัดทํารายงานการวิเคราะหขอมูลอุปสงค
และอุปทานแรงงาน เพ่ือใชในการวางแผนและพัฒนากําลังคนของจังหวัด 

4. ข้ันตอนการทํางาน 
1) ดําเนินการสํารวจขอมูลโดยใชรายชื่อสถานประกอบการท่ีมีอยูในระบบประกันสังคม ดวยวิธีการสุมตัวอยาง 

(Sampling) จากสถานประกอบการท่ีมีลูกจางตั้งแต 1 คนข้ึนไปทุกจังหวัด โดยแบงขนาดสถานประกอบการออกเปน 4 
ขนาด คือ 1. สถานประกอบการขนาดเล็กมาก (ลูกจางตั้งแต 1–10 คน) 2.สถานประกอบการขนาดเล็ก (ลูกจางตั้งแต 11–
50 คน) 3. สถานประกอบการขนาดกลาง ( ลูกจางตั้งแต 51 – 200 คน ) 4. สถานประกอบการขนาดใหญ (ลูกจางตั้งแต 
200 คนข้ึนไป) 

2) สํารวจขอมูลผูสําเร็จการศึกษาในป พ.ศ. 2559 (ปการศึกษา 2558) ท่ีมีการศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ข้ึนไป จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด
หรือสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยทุกแหงในพ้ืนท่ีจังหวัด 

3) บันทึกขอมูลท่ีไดจากการสํารวจลงในระบบฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานกําลังคน 
4) จัดทํารายงานการวิเคราะหขอมูลอุปสงคและอุปทานแรงงานของจังหวัด 

 

    โครงการสํารวจขอมูลความตองการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ                                    



  
  คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561         หนา 74                 

5. ตารางแผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

1. อบรมช้ีแจงเจาหนาท่ีสํานักงาน
แรงงานจังหวัด เก่ียวกับการสํารวจ 
และบันทึกขอมูลอุปสงคและ
อุปทานแรงงานในระดับจังหวัด 

            

2. ดําเนินการสํารวจโดยใชรายช่ือ
สถานประกอบการท่ีมีอยูในระบบ
ประกันสังคม โดยใชวิธีการสุม
ตัวอยาง (Sampling) จากสถาน
ประกอบการท่ีมลีูกจางตั้งแต 1 คน
ข้ึนไปทุกจังหวัด โดยแบงขนาด
สถานประกอบการออกเปน 4 
ขนาดคือ 1)สถานประกอบการ
ขนาดเล็กมาก (ลูกจางตั้งแต 1 – 
10 คน) 2). สถานประกอบการ
ขนาดเล็ก (ลูกจางตั้งแต 11 – 50 
คน) 3) สถานประกอบการขนาด
กลาง (ลูกจางตั้งแต 51 – 200 คน) 
4) สถานประกอบการขนาดใหญ
(ลูกจางตั้งแต 200 คน ข้ึนไป) 

            

3. สํารวจขอมูลผูสําเร็จการศึกษาใน
ป พ.ศ. 2559 (ปการศึกษา 2558) 
ท่ี มี ก า ร ศึ ก ษ า ตั้ ง แ ต ร ะ ดั บ
มั ธยมศึ กษ าป ท่ี  3  ข้ึ น ไป  จาก
สํ า นั ก งาน เขต พ้ื น ท่ี ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
จั งห วัดหรือสถานศึ กษาระดั บ
อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยทุก
แหงในพ้ืนท่ีจังหวัด 

            

4. บันทึกขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ
ลงในระบบฐานขอมูลอุปสงคและ
อุปทานกําลังคน 

            

5.อบรมเจาหนาท่ีสํานักงานแรงงาน
จังหวัด เก่ียวกับการวิเคราะหและ
ประมวลผลขอมู ล อุปสงค และ
อุปทานแรงงานในระดับจังหวัด 

            

6. จัดทํารายงานการวิเคราะหขอมูล
อุปสงคและอุปทานแรงงานของ
จังหวัด 
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6. การรายงานผล 
1) รายงานผลการสํารวจและบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานดานแรงงาน ภายในวันท่ี  

31 มีนาคม 2560 
2) รายงานการวิเคราะหขอมูลอุปสงคและอุปทานแรงงานของจังหวัด ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 
3) รายงานผลการใชจายเงินภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 

ท้ังนี้ การเบิกจายงบประมาณ ขอใหเบิกใหถูกตองตามผลผลิตกิจกรรมท่ีแจงไว 

7. พ้ืนท่ีดําเนินการ  76 จังหวัดท่ัวประเทศ 

8. หนวยงานรับผิดชอบ  กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

9. (ถามี) เอกสารแนบ เชน แบบฟอรมการรายงาน แบบฟอรมการสํารวจ 
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1. วัตถุประสงค 
     1) เพ่ือใหการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในภารกิจของกระทรวงแรงงาน เกิด
ผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม และประชาชนไดรับความพึงพอใจ 
    2) เพ่ือสรางจิตสํานึก ทัศนคติ ความพรอม และตรงตอเวลาในการใหบริการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน 
    3) เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกเจาหนาท่ีกระทรวงแรงงานในการปฏิบัติงานแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน 

2. เปาหมายของงาน 
     ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดท่ีใชในการติดตามผล
ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   แผนงาน  :  พ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
   ผลผลิต  :  ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน 
   กิจกรรมหลัก  :  จัดทําขอเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร แผนดานแรงงานท้ังในและตางประเทศ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน 
   โครงการ : สนับสนุนแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด 

ตัวชี้วัดผลผลิต ตัวชี้วัดกิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม เปาหมายของ สรจ. 

เชิงปริมาณ : จํานวนยุทธศาสตร 
แผน และขอเสนอ 

เชิงคุณภาพ : รอยละของ
ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ ท่ีผาน
ความเห็นชอบจากผูบริหาร 
 

จํานวนขอเสนอจากการ
ติดตามและประเมินผล 

สนับสนุนงบประมาณให
สํานักงานแรงงานจังหวัด 
ทุกจังหวัด เปนคาวัสดุ 
อุปกรณ และคาใชจายตาง ๆ  
เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุ 
ผลสําเร็จ ประชาชนไดรับ
ความพึงพอใจ 

จํานวนเรื่องรองทุกข 
รองเรียนของประชาชน 
ไดรับการแกไขอยางเปน
รูปธรรม เกิดผลสัมฤทธ์ิ  
และยตุ ิ

 

3. รปูแบบของการทํางาน 
 สํานักงานแรงงานจังหวัดเปนศูนยประสานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงานระดับ
จังหวัด โดยอํานวยการ ประสานงานไปยังหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือให
ปญหาความเดือดรอนดานแรงงานของประชาชน ขอรองทุกข รองเรียน ไดรับการแกไขอยางเปนรูปธรรม และยุติ 
   แนวทางการปฏิบัติ สามารถดําเนินการไดตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ี ดังนี้  
  (1) จัดตั้งศูนยประสานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด  
       - เพ่ือดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในภารกิจของกระทรวงแรงงาน ใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม  
      - เพ่ือรับทราบ ติดตามความคืบหนา รวบรวมและรายงานการแกไขปญหาความเดือดรอนดานแรงงาน
ของประชาชน  
       - เพ่ือพิจารณาการแกไขปญหาความเดือดรอนดานแรงงาน กรณีท่ีหนวยงานไมสามารถยุติเรื่องและ/หรือ
จําเปนตองหารือ พิจารณารวมกัน 

 

โครงการสนับสนุนแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด 
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  (2) แตงต้ังหัวหนาศูนยประสานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนฯ รองหัวหนาศูนยฯ กรรมการ
ศูนย เจาหนาท่ีประจําศูนย และผูชวยหัวหนาศูนย เปนตน (ประกอบดวย หัวหนาหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานใน
จังหวัด และ/หรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย สํานักงานแรงงานจังหวัดเปนฝายเลขานุการ หรือตามความเหมาะสม) 
 (3) แตงตั้งคณะทํางานประสานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด 
(ประกอบดวย เจาหนาท่ีหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานท่ีไดรับมอบหมาย รวมเปนคณะทํางาน สํานักงานแรงงานจังหวัด 
เปนฝายเลขานกุารคณะทํางาน) 
      - เพ่ือพิจารณาการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงาน  
      - จัดทําองคความรูดานแรงงานเพ่ือใหบริการประชาชนในลักษณะคําถาม - คําตอบ ใชเปนคูมือ  ในการ
ตอบขอรองทุกขใหกับประชาชนท่ีมารับบริการดานแรงงาน 
  (4) การดําเนินงานฯ สามารถบูรณาการทํางานรวมกับการรายงานสถานการณดานแรงงาน และปญหาเรงดวนดาน
แรงงานใน พ้ืน ท่ี  (รายละเอียดปรากฏตามหนั งสื อกระทรวงแรงงาน  ท่ี  รง 0203 .1/ว 1228 ลงวัน ท่ี  
5 สิงหาคม 2558) 
 (5) การใชจายเงิน สามารถเบิกจายงบประมาณโครงการดังกลาวได ดังนี้  
      - คาใชจายในการจัดประชุมเพ่ือจัดทําองคความรูการใหบริการประชาชนในลักษณะ คําถาม - คําตอบ 
เพ่ือใชเปนขอมูลในการใหบริการประชาชนตอบขอรองทุกข/รองเรียน ดานแรงงาน 
      - คาใชจายในการจัดประชุมตาง ๆ เก่ียวกับการแกไขปญหาขอรองทุกข/รองเรียน ดานแรงงาน 
      - คาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ แผนพับ และอ่ืน ๆ เก่ียวกับชองทางการรองทุกข/รองเรียน 
ดานแรงงาน ใหประชาชนไดรับทราบ 
      - คาใชจายเปนคาวัสดุ อุปกรณสํานักงาน และการดําเนินการตาง ๆ เก่ียวกับการแกไขปญหา   ขอรอง
ทุกข/รองเรียน ดานแรงงาน เชน กระดาษ หมึกพิมพ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาเดินทางไปราชการ เปนตน 

4. ข้ันตอนการทํางาน 
 4.1 ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงานโอนงบประมาณใหสํานักงานแรงงานจังหวัด จํานวน  
76 จังหวัด ๆ ละ 36,000 บาท (โอนงบประมาณใหจังหวัดชวงท่ี 1 จังหวัดละ 18,000 บาท ในเดือนตุลาคม 2559 
และโอนงบประมาณใหจังหวัดชวงท่ี 2 จังหวัดละ 18,000 บาท ในเดือนมีนาคม 2560) 
  4.2 สํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและติดตามผลการ
ดําเนินงาน 
 4.3 สํานักงานแรงงานจังหวัดรายงานผลการใชจายเงินใหกับสํานักตรวจและประเมินผล (รายงานให
ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน) ทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน 
 4.4 สํานักงานแรงงานจังหวัด รายงานผลแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงาน  
การรับเรื่องรองทุกข รองเรียน เรื่องท่ีอยูระหวางดําเนินการ เรื่องท่ีดําเนินการจนไดขอยุติ ใหสํานักตรวจและ
ประเมินผล (รายงานใหกลุมงานตรวจราชการตามแบบฟอรมหนังสือกระทรวงแรงงาน ดวนท่ีสุด ท่ี รง 0203.1/ว 1658 ลงวันท่ี 
15 ตุลาคม 2558) ทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน  
 4.5 ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน รายงานตามขอ 4.4 ใหท่ีประชุมกระทรวงแรงงานทราบทุกเดือน 
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5. ตารางแผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ.  
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย.  
60 

พ.ค.  
60 

มิ.ย.  
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค.  
60 

ก.ย. 
60 

1. โอนงบประมาณให สรจ. ทุกจังหวัด             
2. สรจ. ดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา  
ความเดือดรอนของประชาชนและ 
ติดตามผลการดําเนินงาน 

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

3 . ส รจ . ราย งานผลการใช จ าย เงิน 
ให ศบช. ทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน 

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

4. สรจ. รายงานผลการการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงาน  
เรื่องรองเรียน เรื่องท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ เรื่องท่ีดําเนินการจนไดขอยุติ 
ให ศบช. ทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน 

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

5. ศบช. รายงานผลเรื่องรองเรียน รองทุกข  
เรื่องท่ีอยูระหวางดําเนินการ เรื่องท่ี 
ดําเนินการจนไดขอยตุิ นําเสนอท่ีประชุม 
กระทรวงแรงงานทุกเดือน 

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

             

6. การรายงานผล 
 6.1 รายงานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงาน เปนรายเดือนของจังหวัด จํานวนเรื่อง
ท่ีไดรับ จํานวนเรื่องแลวเสร็จ จํานวนเรื่องท่ีอยูระหวางดําเนินการ จําแนกตามประเด็นเรื่อง (รายงานใหกลุมงานตรวจ
ราชการตามแบบฟอรมหนังสือกระทรวงแรงงาน ดวนท่ีสุด ท่ี รง 0203.1/ว 1658 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2558) 
 6.2 รายงานการใชจายเงินท่ีโอนใหสํานักงานแรงงานจังหวัด (รายงานใหศูนยบริการประชาชนกระทรวง
แรงงาน) 

7. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานแรงงานจังหวัด 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 
 สํานักตรวจและประเมินผล / สํานักงานแรงงานจังหวัด 

9. เอกสารแนบ  
 9.1 แบบฟอรมรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2560 โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด 
  9.2 แบบตารางสรุปผลการแกไขปญหาความเดือดรอนดานแรงงาน และรายงานผลการแกไขปญหาความ
เดือดรอนดานแรงงานของประชาชนในพ้ืนท่ี (แบบ ร.รง.1) 
 9.3 ผังกระบวนงานการดําเนินงานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด  
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1. วัตถุประสงค   
 สํานักงานแรงงานจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ  
เพ่ือ  

1.1  ติดตามสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม  แรงงานของจังหวัด 
1.2  แจงการใชบังคับประกาศคณะกรรมการคาจางในเรื่องตาง ๆ 
1.3  พิจารณาผลการสํารวจขอมูลท่ีดําเนินการโดยจังหวัดในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการกําหนดอัตราคาจาง 

 1.4  พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับการกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ํา,  การกําหนดคาจางตามมาตรฐานฝมือ, การใช
บังคับมาตรการดานคาจาง และอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
 

2. เปาหมายของงาน  
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัด และเกณฑการวัดท่ีจะใชในการติดตามผลภายใต

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2561 
ในแผนงาน  :  พ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต : ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน 
กิจกรรมหลัก  :  จัดทําขอเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร แผนดานแรงงาน ท้ังในและตางประเทศ และติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน 
กิจกรรมรอง  :  จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
กิจกรรมยอย  :  การจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับคาจางของจังหวัด  ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดกิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม เปาหมายของ สรจ. 

เชิงปริมาณ  : 
จํานวนยุทธศาสตร  แผน และ
ขอเสนอ 27 เรื่อง 
 
 
เชิงคุณภาพ  : 
รอยละของยุทธศาสตร แผน 
ขอเสนอ ท่ีผานความเห็นชอบ
จากผูบริหาร (รอยละ 85) 

เชิงปริมาณ  : 
จํานวนครั้งของการจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการ
คาจางจังหวัดทุกจังหวัด 
 
 

เชิงปริมาณ  : 
152 ครั้ง (76 จังหวัด) 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ  : 
ประชุมจังหวัดละ 2 ครั้ง 
เดือนกรกฎาคม และ
สิงหาคม 
 
 
 
 

 

3. รูปแบบของการทํางาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดประชุมคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัดในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม   รวม 2 
ครั้ง  ดังนี้ 

 ครั้งท่ี 1 เดือนกรกฎาคม 2561  โดยมีแนววาระการประชุม 
(1)  ติดตามและพิจารณาสถานการณทางเศรษฐกิจ การครองชีพ แรงงาน สังคม และผลกระทบของ

จังหวัดในชวงท่ีผานมาตั้งแต ป 2560 

 

การจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคาจางของจังหวัด 

กิจกรรมท่ี 1  การจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางข้ันต่ําจังหวัด 
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(2)  รับทราบแผนการดําเนินการและพิจารณาขอมูลขอเท็จจริงจากการสํารวจขอมูลคาใชจาย ท่ี
จําเปนของแรงงานท่ัวไปแรกเขาทํางาน ในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด (รายละเอียดตามกิจกรรม 3) 

(3)  รับทราบแผนการดําเนินการและพิจารณาผลการสํารวจขอมูลคาจางตามมาตรฐานฝมือ   ใน
ตลาดแรงงานของจังหวัด (รายละเอียดตามกิจกรรม 4) และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการคาจาง 

(4) รับทราบแผนการดําเนินการสรรหาคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัด 
(5) รับทราบความคืบหนาเก่ียวกับการสรรหาคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการคาจาง

จังหวัด 
(6) รับทราบความคืบหนาเก่ียวกับการกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ํา 
(7) พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า, การกําหนดคาจาง    ตาม

มาตรฐานฝมือ, การพัฒนาระบบคาจางและรายไดของจังหวัด หรือเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
(8) พิจารณากําหนดกรอบแนวทางและหลักเกณฑการพิจารณาอัตราคาจางข้ันต่ําของจังหวัด ท่ีจะ

ใชในการพิจารณาเสนอแนะอัตราคาจางข้ันต่ําของจังหวัดตอคณะกรรมการคาจาง 

 ครั้งท่ี 2 เดือนสิงหาคม 2561  โดยมีแนววาระการประชุม 
    (1)  ติดตามสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม  แรงงานของจังหวัด  

  (2)  พิจารณาและลงมติเสนออัตราคาจางข้ันต่ําของจังหวัดตอคณะกรรมการคาจาง 
   (3)  พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับการพัฒนาระบบคาจางและรายไดของจังหวัด หรืออ่ืนๆ ตามท่ี

เห็นสมควร 
 

หมายเหตุ   แนววาระการประชุมในแตละครั้งอาจเปล่ียนแปลงไดตามมติคณะกรรมการคาจาง หรือตามที่ฝาย
เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ จังหวัดพิจารณาเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงบางวาระการประชุม โดยไมกระทบตอ
แผนการดําเนินงานสําคัญตามมติคณะกรรมการคาจาง 
 

4. ข้ันตอนการทํางาน  
 4.1 จัดทําระเบียบวาระการประชุมตามแผนงานแตละครั้ง (รายละเอียดตามขอ 3. รูปแบบของ      การ
ทํางาน) และตามท่ีคณะกรรมการคาจางมอบหมายซ่ึงจะแจงใหทราบในภายหลัง 
 4.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัดในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม (ตามระเบียบคณะกรรมการ
คาจางวาดวยองคประชุมและวิธีการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางจังหวัด พ.ศ. 2553) 
 4.3 หลังจากประชุมคณะอนุกรรมการฯ เสร็จเรียบรอยในแตละครั้งแลว ใหจัดทําสรุปผลการประชุม รายงาน
การประชุม และรายงานการใชจายเงินใหสํานักงานคณะกรรมการคาจางภายในสองสัปดาห 
 

5. ตารางแผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ต.ค.

60 

พ.ย.

60 

ธ.ค.

60 

ม.ค.

61 

ก.พ. 

61 

มี.ค.

61 

เม.ย. 

61 

พ.ค. 

61 

มิ.ย. 

61 

ก.ค. 

61 

ส.ค. 

61 

ก.ย. 

61 

จัดประชุมคณะ 
อนุกรรมการคาจาง
จังหวัด จํานวน 2 ครั้ง  

                      
 

    1 

    

    1 
   

 

6. การรายงานผล 
 เม่ือจัดประชุมเสร็จในแตละครั้ง ใหรายงานผลการดําเนินงานภายในสองสัปดาห  ดังนี ้
 

 ครั้งท่ี 1  เดือนกรกฎาคม 2561 
(1) แบบสรุปผลการประชุม (ตามแบบขอ 9.1) 



  
  คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561         หนา 81                 

(2) รายงานการประชุม 
(3) รายงานผลการใชจายเงินตามแบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2561 (ตาม

แบบขอ 9.4)  ท้ังนี้ คาใชจายท่ีรายงานตามแบบฟอรมดังกลาว ขอใหตรงกับการบันทึกขอมูลในระบบ 
GFMIS และเบิกจายใหถูกตองตามผลผลิต กิจกรรมท่ีแจงไว 

 

ครั้งท่ี 2  เดือนสิงหาคม 2561 
(1) แบบรายงานสรุปผลการประชุม (ตามแบบขอ 9.2) 
(2) บันทึกรับรองมติการประชุม (ตามแบบขอ 9.3) 
(3) รายงานการประชุม 
(4) รายงานผลการใชจายเงินตามแบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2561 (ตาม

แบบขอ 9.4)  ท้ังนี้ คาใชจายท่ีรายงานตามแบบฟอรมดังกลาว ขอใหตรงกับการบันทึกขอมูลในระบบ 
GFMIS และเบิกจายใหถูกตองตามผลผลิต กิจกรรมท่ีแจงไว 

 

7. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 76 จังหวัด  
 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการคาจาง โทรศัพท 02 232 1137, 02 232 1139,   02 232 

1140 โทรสาร 02 643 4456  E-Mail : minimumwage588@gmail.com 
 

9. เอกสารแนบ  ไดแก 
 9.1 แบบสรปุการประชุมคณะอนุกรรมการคาจางจังหวดั 
 9.2 แบบรายงานสรุปผลการประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอแนะอัตราคาจางข้ันต่ํา 
 9.3 บันทึกรับรองมติการประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอแนะอัตราคาจางข้ันต่ํา 
 9.4 แบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2561 

 
 
 
 

1. วัตถุประสงค   
 เพ่ือดําเนินการสรรหาผูแทนฝายนายจาง  ผูแทนฝายลูกจาง และเสนอรายชื่อผูแทนภาครัฐ           ตอ
คณะกรรมการคาจาง ชุดท่ี 20 (ชุดใหม) แตงตั้งเปนอนุกรรมการคาจางจังหวัด ตามระเบียบคณะกรรมการคาจางวา
ดวยการไดมาและการพนจากตําแหนงของคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัด พ.ศ. .... 
 

2. เปาหมายของงาน  
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัด และเกณฑการวัดท่ีจะใช             ในการ

ติดตามผลภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2561 
ในแผนงาน  :  พ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต  :  ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน 
กิจกรรมหลัก  :  จัดทําขอเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร แผนดานแรงงาน ท้ังในและตางประเทศ และติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน 
กิจกรรมยอย  :  การจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับคาจางของจังหวัด  ดังนี้ 
 
 

กิจกรรมท่ี 2  การสรรหาอนุกรรมการคาจางจังหวัด 



  
  คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561         หนา 82                 

ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดกิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม เปาหมายของ สรจ. 
เชิงปริมาณ  : 
จํานวนยุทธศาสตร  แผน และ
ขอเสนอ  27 เรื่อง 
 
เชิงคุณภาพ  : 
รอยละของยุทธศาสตร แผน 
ขอเสนอ ท่ีผานความเห็นชอบ
จากผูบริหาร (รอยละ 85) 

เชิงปริมาณ  : 
จํานวนเรื่อง 
 
 
เชิงคุณภาพ  : 
คณะกรรมการคาจาง
แตงตั้งเปน
คณะอนุกรรมการคาจาง
จังหวัด 
 

เชิงปริมาณ  : 
จํานวน 76 เรื่อง 

 
 
เชิงคุณภาพ  : 
ทุกจังหวัดเสนอรายช่ือ
อนุกรรมการฝายนายจาง
และฝายลูกจาง เสนอตอ
คณะกรรมการคาจางเพ่ือ
แตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการ
คาจางจังหวัด 

เชิงปริมาณ  : 
จังหวัดละ 1 เรื่อง 
(ประชุมคณะอนุกรรมการ
สรรหาฯ 1 ครั้ง) 
เชิงคุณภาพ  : 
แตละจังหวัดดําเนินการ
คัดเลือกอนุกรรมการ
ฝายรัฐบาล และประชุมเพ่ือ
สรรหาอนุกรรมการฝาย
นายจางและฝายลูกจาง 

 

 

3. รูปแบบของการทํางาน 
 ทุกจังหวัดดําเนินการสรรหาอนุกรรมการคาจางจังหวัดในคณะกรรมการคาจางชุดท่ี 20 (ชุดใหม)    ตาม
ระเบียบคณะกรรมการคาจางวาดวยการไดมาและการพนจากตําแหนงของคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัด พ.ศ. .... 
ในชวงเดือนตุลาคม 2560 – เมษายน 2561 ตามแผนการดําเนินการสรรหาคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัดใน
คณะกรรมการคาจางชุดท่ี 20 
 ท้ั งนี้  กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการคาจาง อยูระหวางการปรับปรุงระเบียบ
คณะกรรมการคาจางวาดวยการไดมาและการพนจากตําแหนงของคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัด             ใน
คณะกรรมการคาจางชุดท่ี 20 เม่ือดําเนินการแลวเสร็จจะแจงใหทราบลวงหนากอนการสรรหาคณะอนุกรรมการ
คาจางจังหวัด 
  

4. ข้ันตอนการทํางาน  
 4.1 เม่ือคณะกรรมการคาจางกําหนดใหมีการสรรหาอนุกรรมการคาจางจังหวัดท่ัวประเทศ  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานจะมีหนังสือแจงสํานักงานแรงงานจังหวัดใหดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการคาจางวาดวย
การไดมาและการพนจากตําแหนงของคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัด พ.ศ..... และคูมือการดําเนินการสรรหา
คณะอนุกรรมการคาจางจังหวัดในคณะกรรมการคาจางชุดท่ี 20 
        4.2 กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการคาจาง ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร เสนอให
คณะกรรมการคาจางใหความเห็นชอบ และจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัดเสนอ     ประธาน
กรรมการ (ปลัดกระทรวงแรงงาน) ลงนามแตงตั้ง และมีหนังสือพรอมสําเนาแจงจังหวัดตอไป 
 

5. ตารางแผนปฏิบัติงาน 

 

6. การรายงานผล 
 ดําเนินการแลวเสร็จ (เมษายน 2561) ใหรายงานผลการใชจายเงินภายในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2561      ตาม
แบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2561 (ตามแบบขอ 9.1) ท้ังนี้ คาใชจาย    ท่ีรายงาน
ตามแบบฟอรมดังกลาว ขอใหตรงกับการบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS และเบิกจายใหถูกตอง     ตามผลผลิต 
กิจกรรมท่ีแจงไว 
 

แผนงาน/ผลผลิต/ 
กิจกรรมหลกั/กิจกรรมยอย 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค.
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการ 
สรรหาอนุกรรมการคาจางจังหวัด 

   
  

   
 

 
1 

    
 

 



  
  คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561         หนา 83                 

7. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 76 จังหวัด  
 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการคาจาง โทรศัพท 02 232 1137, 02 232 1139, 

02 232 1140 , 02 232 1297  โทรสาร 02 643 4456  E-Mail : minimumwage588@gmail.com 
 

9. เอกสารแนบ 
     9.1  แบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2561  
 

หมายเหตุ 
 1.  สําหรับแผนการดําเนินการสรรหาคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัด ในคณะกรรมการคาจางชุดท่ี 20 และ
แผนผังข้ันตอนการดําเนินการสรรหาคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัดในคณะกรรมการคาจางชุดท่ี 20 จะแจงใหทราบ 
ในภายหลัง 
 2.  การประชุมสรรหาคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัดไดรับจัดสรรงบประมาณ ป 2559 จึงไดมี       การกัน
เงินไว แตไมไดมีการดําเนินการ ซ่ึงจะตองดําเนินการภายหลังแตงตั้งคณะกรรมการคาจางชุดท่ี 20 เนื่องจากป 2560 
และ 2561 ไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ 
 

 
 

 
1. วัตถุประสงค   
 เพ่ือใหไดขอมูลและรายงานผลการสํารวจรายไดและคาใชจายท่ีจําเปนของแรงงานท่ัวไปแรกเขาทํางาน ใน
ภาคอุตสาหกรรมป 2561 นําเสนอตอคณะกรรมการคาจางเพ่ือใชในการศึกษาและพิจารณาอัตราคาจางข้ันต่ําตาม
หลักเกณฑแหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 มาตรา 87 
   

2. เปาหมายของงาน    
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัด และเกณฑการวัดท่ีจะใชในการติดตามผล 

ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2561 
ในแผนงาน : พ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต : ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน 
กิจกรรมหลัก : จัดทําขอเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร แผนดานแรงงาน ท้ังในและตางประเทศ และติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน 
กิจกรรมรอง : จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
กิจกรรมยอย : การจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับคาจางของจังหวัด  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 3   การสํารวจคาใชจายท่ีจําเปนของแรงงานท่ัวไปแรกเขาทํางาน ในภาคอุตสาหกรรม 



  
  คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561         หนา 84                 

 

ตัวชี้วัดผลผลิต ตัวชี้วัดกิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม เปาหมายของ สรจ. 
เชิงปริมาณ  : 
จํานวนยุทธศาสตร  แผน 
และขอเสนอ  27 เรื่อง 
 
 
เชิงคุณภาพ  : 
รอยละของยุทธศาสตร แผน 
ขอเสนอ ท่ีผานความเห็นชอบ
จากผูบริหาร (รอยละ 85) 

เชิงประมาณ  : 
จํานวนการสํารวจคาใชจายท่ี
จําเปนของแรงงานเพ่ือพัฒนา
ฝมือ (แรงงานท่ัวไปแรกเขา
ทํางาน) ในภาคอุตสาหกรรม  
จํานวน 76 ครั้ง 

ขอมูลคาใชจายท่ีจําเปนของ
แรงงานไรฝมือ (แรงงานเพ่ือพัฒนา
ฝมือ) ในแตละจังหวัด โดยแยกตาม
พ้ืนท่ี ไดแก 
1. คาจางของแรงงานไรฝมือตอวัน 
2  รายไดอ่ืนๆนอกเหนือคาจางตอวัน 
3. คาใชจายตอเดือน 
4. เปรียบเทียบคาใชจายในการครอง
ชีพตามอัตภาพ 
5. เปรียบเทียบคาใชจายในการครอง
ชีพตามคุณภาพ 

รอยละของผลการ
สํารวจฯเทียบกับ
จํานวนเปาหมาย 
จํานวน 76 ครั้ง 

 

3. รูปแบบของการทํางาน 
ทุกจังหวัดดําเนินการจางสํารวจเพ่ือจัดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนแรงงานท่ีมีวุฒิการศึกษา ไมเกิน

ชั้น ม.6 ท้ังท่ีเพ่ิงจบการศึกษา หรือจบมาหลายปแลว  แตไมเคยทํางาน หรือทํางานมาแลวระยะหนึ่ง   แตมีอายุการ
ทํางานไมเกิน 1 ป และเกิน 1 ป แตไมเกิน 3 ป ตามจํานวนท่ีสํานักงานคณะกรรมการคาจางกําหนด 
  

4. ข้ันตอนการทํางาน  
 4.1 กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการคาจาง จัดสงแบบสอบถามและแจงจํานวนตัวอยาง
สํารวจใหกับสํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด  
 4.2 สํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดขออนุมัติดําเนินการสํารวจฯ  
 4.3 สํานักงานแรงงานจังหวัดสํารวจขอมูลใหแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561 เพ่ือใหทุกจังหวัดได
ขอมูลคาใชจายท่ีจําเปนของแรงงานในชวงเวลาเดียว ซ่ึงจะเปนประโยชนในการประมวลผลขอมูลในภาพรวม ของ
ประเทศ 
 4.4 บันทึกขอมูลการสาํรวจฯ ลงระบบ LaborQ1.net ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 
 4.5 รายงานผลการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2561 
 4.6 นําเสนอตอคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัดในการประชุมเดือนกรกฎาคม 2561 เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับการกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําของจังหวัด  
 

5. ตารางแผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

1. ขออนุมัติโครงการและวางแผนการสาํรวจ             
2. ดําเนนิการสาํรวจ             
3. บันทึกขอมูลการสํารวจฯ ในระบบ 
LaborQ1.net และออกรายงานการวิเคราะหขอมูล 

        
 

   

4. นําเสนอผลการสํารวจและรายงานการวิเคราะห
ขอมูลตอคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจาง
ข้ันต่ําจังหวัด เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 
เสนออัตราคาจางข้ันต่ําของจังหวัด  

         
     

 
 

1 
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6. การรายงานผล  
 6.1 การรายงานผลการปฏิบัติงาน เม่ือสํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการสํารวจและบันทึกขอมูลเรียบรอย
แลว (พฤษภาคม 2561) ขอใหรายงานผลการดําเนินงานใหทราบภายในเดือนมิถุนายน 2561       โดยไมตองสง
รูปเลมรายงาน (ตามแบบขอ 9.2) 
 6.2 การรายงานผลการใชจายเงิน เม่ือสํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการสํารวจและบันทึกขอมูลเรียบรอย
แลว (พฤษภาคม 2561) ขอใหรายงานผลการใชจายเงินภายในเดือนมิถุนายน 2561 ตามแบบฟอรมรายงานและผล
การใชจายเงินงบประมาณประจําป 2561 (ตามแบบขอ 9.1) ท้ังนี้ คาใชจายท่ีรายงาน          ตามแบบฟอรมดังกลาว 
ขอใหตรงกับการบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS และเบิกจายใหถูกตองตามผลผลิต กิจกรรมท่ีแจงไว 
 

7. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 76 จังหวัด  
 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 
 กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการคาจาง โทรศัพท 02 232 1139, 02 232 1297  โทรสาร 
02 643 4456  E-Mail : minimumwage588@gmail.com 
 

9. เอกสารแนบ 
 9.1 แบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2561 
 9.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการสํารวจคาใชจายท่ีจําเปนของแรงงานท่ัวไปแรกเขาทํางาน ใน
ภาคอุตสาหกรรม ป 2561 
 9.3 แบบสํารวจฯ และคําชี้แจงเก่ียวกับการสํารวจจะสงไปพรอมหนังสือแจงใหดําเนินการ 
 

 

 

 
 

1. วัตถุประสงค   
   เพ่ือใหไดขอเท็จจริงเก่ียวกับอัตราคาจางท่ีลูกจางไดรับในแตละอาชีพตามมาตรฐานฝมือท่ีคณะกรรมการคาจาง
กําหนดใหดําเนินการจัดทําอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ป 2561 ของแตละจังหวัด 
 

2. เปาหมายของงาน    
ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัด และเกณฑการวัดท่ีจะใชในการติดตามผล

ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2561   
ในแผนงาน  :  พ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต  :  ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 
กิจกรรมหลัก  :  จัดทําขอเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร แผนดานแรงงาน ท้ังในและตางประเทศ และติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี  4  การสํารวจและวิเคราะหขอมูลการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือในตลาดแรงงานของจังหวัด                  

                 (ดําเนินการในบางจังหวัดท่ีมีกลุมเปาหมาย) 
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ตัวชี้วัดผลผลิต ตัวชี้วัดกิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม เปาหมายของ สรจ. 

เชิงปริมาณ  : 
จํานวนยุทธศาสตร  แผน และ
ขอเสนอ  27  เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
เชิงคุณภาพ  : 
รอยละของยุทธศาสตร แผน 
ขอเสนอ ท่ีผานความเห็นชอบ
จากผูบรหิาร (รอยละ 85) 
 

เชิงประมาณ  : 
จํานวนการสํารวจ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับอัตรา
คาจางท่ีลูกจางไดรับ 
แตละสาขาอาชีพตาม
คณะกรรมการคาจาง
กําหนด 
 
 
 จํานวน 50 ครั้ง 
(เฉพาะจังหวัดท่ีมี
กลุมเปาหมาย) 

ขอมูลขอเท็จจริงเก่ียวกับ
อัตราคาจางท่ีลูกจางไดรับ 
แตละสาขาอาชีพตาม
คณะกรรมการคาจางกําหนด 
จํานวน 50 จังหวัด 
 

จะดําเนินการในบางจังหวัด 
ท่ีมีกลุมเปาหมายและจะแจง
ใหทราบ 

 

3. รูปแบบของการทํางาน 
 จังหวัดกลุมเปาหมายดําเนินการศึกษาขอมูลกลุมตัวอยางและสํารวจเพ่ือจัดเก็บขอมูลในชวงเดือนเมษายน – 
มิถุนายน 2561 
 

4. ข้ันตอนการทํางาน  
 เม่ือกรมพัฒนาฝมือแรงงานไดพิจารณาสาขาอาชีพท่ีมีความพรอมในการกําหนดอัตราคาจาง          ตาม
มาตรฐานฝมือ ป 2561  สงใหสํานักงานคณะกรรมการคาจางแลว มีข้ันตอนการทํางานท่ีเชื่อมโยงกัน    ท้ังใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค ดังนี้ 
 สวนกลาง 

4.1 สํานักงานคณะกรรมการคาจางจัดประชุมคณะกรรมการคาจางเพ่ือพิจารณาคัดเลือกและมีมติ    ใหความ
เห็นชอบสาขาอาชีพท่ีจะดําเนินการกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ และแตงตั้งคณะอนุกรรมการอัตราคาจาง
ตามมาตรฐานฝมือ พรอมกําหนดแผนการดําเนินงาน 

4.2 คณะอนุกรรมการอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือพิจารณาจัดทําแผนและแบบสํารวจคาจาง         ตาม
มาตรฐานฝมือในตลาดแรงงาน 
 4.3 สํานักงานคณะกรรมการคาจางแจงสํานักงานแรงงานจังหวัด (เฉพาะจังหวัดกลุมเปาหมาย           ท่ีจะ
ดําเนินการสํารวจ) ใหดําเนินการสํารวจขอมูลคาจางตามมาตรฐานฝมือในสาขาอาชีพท่ีกําหนด  
 สวนภูมิภาค 
 4.4 สํานักงานแรงงานจังหวัด (เฉพาะจังหวัดกลุมเปาหมายท่ีจะดําเนินการสํารวจ) ประสานงานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของในพ้ืนท่ี เพ่ือใหไดรายชื่อและท่ีอยูของสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจางกลุมเปาหมาย และ/หรือตรวจสอบ
รายชื่อสถานประกอบกิจการตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการคาจางสงให   
 4.5 สํานักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการสํารวจขอมูล และจัดสงขอมูลใหสํานักงานคณะกรรมการคาจาง 
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5. ตารางแผนปฏิบัติงาน (อาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูกับมติคณะกรรมการคาจาง) 
 
 

แผนงบประมาณ/ผลผลิต/ 
กิจกรรมหลกั/กิจกรรมยอย 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค.
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

1. สํานักงานคณะกรรมการคาจาง  
กองเศรษฐกิจการแรงงาน  แจงเรื่อง 
แบบสอบถาม และแบบการรายงาน 
พรอมโอนเงินคาใชจายในการ
ดําเนินการ ใหกับสํานักงานแรงงาน
จังหวัด 50 จังหวัด 

            

2.  สํานักงานแรงงานจังหวัด
ประสานงานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของในพ้ืนท่ี  เพ่ือใหไดรายช่ือ
และท่ีอยูของสถานประกอบกิจการ
ท่ีมีลูกจางกลุมเปาหมาย และ/หรอื
ตรวจสอบรายช่ือสถานประกอบ
กิจการตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการคาจางสงให   

            

3. สํานักงานแรงงานจังหวัด
ดําเนินการสํารวจขอมูลตามจํานวน
กลุมตัวอยาง สงแบบสํารวจฉบับจริง
ใหสํานักงานคณะกรรมการคาจาง 
และถายสําเนาแบบสํารวจไวบันทึก
ขอมูล ประมวลผลขอมลู และ
วิเคราะหขอมูลในระดับจังหวัด 

            

 

6. การรายงานผล     
 6.1  มีหนังสือแจงรายงานผลการดําเนินงาน (ตามแบบขอ 9.1)  และสงแบบสํารวจ (ฉบับจริง)     ใหกอง
เศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการคาจาง ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
 6.2  รายงานผลการใชจายเงินตามแบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2561 
(ตามแบบขอ 9.2)  ท้ังนี้ คาใชจายท่ีรายงานตามแบบฟอรมดังกลาว ขอใหตรงกับการบันทึกขอมูล     ในระบบ 
GFMIS และเบิกจายใหถูกตองตามผลผลิต กิจกรรมท่ีแจงไว (ภายในเดือนกรกฎาคม 2561) 
 

7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 50  จังหวัดเปาหมาย (สํานักงานคณะกรรมการคาจางจะมีหนังสือแจงใหทราบตอไป) 
 

8.  หนวยงานรับผิดชอบ 
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการคาจาง โทรศัพท 02 232 1139, 02 232 1140,   02 

232 1297  โทรสาร 02 643 4456  E-Mail : minimumwage588@gmail.com 
 

9.  เอกสารแนบ  ไดแก   
 9.1 แบบรายงานผลการสํารวจขอมูลเพ่ือประกอบการจัดทําอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ป 2561 
 9.2 แบบฟอรมรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2561 
 9.3 แบบสอบถามการสํารวจฯ จะสงไปพรอมหนังสือแจงใหดําเนินการ 
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1. วัตถุประสงค  

1.1 เพ่ือใหจังหวัดมีแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 

2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและยุทธศาสตร

ของกระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสอดคลองกับ ทิศทางการพัฒนาดานแรงงาน

ตามยุทธศาสตรการพัฒนาภาคและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดรวมท้ัง เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสถานการณ

ของจังหวัด  

1.2 เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนงาน/โครงการ และการของบประมาณของแตละจังหวัดเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2. เปาหมายของงาน  

ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดท่ีใชในการติดตามผล 

ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

แผนงาน : พ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

โครงการ/ผลผลิต : ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน 

กิจกรรมหลัก : จัดทําขอเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร แผนดานแรงงาน ท้ังในและตางประเทศ และติดตามประเมินผล 

         การดําเนินงาน  

ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดกิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม เปาหมายของ สรจ. 
จํานวนยุทธศาสตร 
แผน ขอเสนอ 

เชิงปริมาณ จํานวนแผน
ยุทธศาสตรดาน แรงงาน
ระดับจังหวัด 
 
 
 
 
เชิงคุณภาพ ระดับ
ความสําเร็จของการ ทบทวน
และจัดทําแผน ยุทธศาสตร
ดานแรงงานระดับ จังหวัด 
ตามระดับความสําเร็จ ของ
การจัดทําแผนฯ แบงเปน 5 
ระดับ (ตามรายละเอียด 
คําอธิบายตัวชี้วัด) 

จังหวัดละ 1 แผน รวม 
76 แผน 
 
 
 
 
 
ระดับคะแนนท่ี 5 

- สํานักงานแรงงานจังหวัดเปน 
หนวยงานหลักในการจัดทําและ 
ทบทวนแผนยุทธศาสตรดาน 
แรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 
2562- 2564 เปาหมายจังหวัด
ละ 1 แผน 
 
- สํานักงานแรงงานจังหวัด 
สามารถจัดทําแผนยุทธศาสตร 
ดานแรงงานระดับจังหวัดและ 
ผานความเห็นชอบจาก 
ผูวาราชการจังหวัดกอนนํา 
แผนงาน/โครงการท่ีบรรจุใน 
แผนฯ ไปเสนอขอรับการ
จัดสรร งบประมาณจาก
แผนพัฒนาพ้ืนท่ี (Area) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (แผนพัฒนาภาค หรือ

 

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด 
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ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดกิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม เปาหมายของ สรจ. 
แผนพัฒนาจังหวัด หรือ
แผนพัฒนาองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน) 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด 

โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone)  เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเปนระดับข้ันความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของ

ข้ันตอนการดําเนินงานแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1 สํานักงานแรงงานจังหวัดทบทวนคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับ

จังหวัดและ จัดประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือวิเคราะห SWOT 
2 สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงาน

ระดับ จังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564 
3 สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นการทบทวนแผนยุทธศาสตรดาน

แรงงาน ระดับจังหวัดจากผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน (ผูแทนนายจาง ลูกจาง ภาคเอกชน 
NGOs นักวิชาการ และสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ) และปรับปรุงแผนยุทธศาสตรดาน
แรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-2564 (ฉบับทบทวน ประจําป พ.ศ. 2562) ใหมีความ
สมบูรณ โดยมีแผนงาน/โครงการ ป 2563 – 2564 บรรจุในแผน 

4 สํานักงานแรงงานจังหวัดนําแผนยุทธศาสตรดานแรงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564 
(ฉบับทบทวน ประจําป พ.ศ. 2562) เสนอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือใหความเห็นชอบแผนฯ 
และจัดสงแผนฯ ท่ีผานความเห็นชอบแลวใหกระทรวงแรงงาน ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 
2561 

5 สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานการนําโครงการ/กิจกรรม ป 2563 
จํานวนอยางนอย 1 โครงการท่ีบรรจุในแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด (ฉบับ
ทบทวน ประจาํป พ.ศ. 2562) ไปเสนอขอบรรจุในแผนพัฒนาพ้ืนท่ี (Area) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (แผนพัฒนาภาค หรือแผนพัฒนาจังหวัด หรือแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน) ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 

 

เง่ือนไข :  

1. การรายงานผลการดําเนินงานในข้ันตอนการดําเนินงานในระดับท่ี 5 จะตองผานข้ันตอน การดําเนินงานใน

ระดับคะแนนท่ี 1-4 แลว  

2. เกณฑการใหคะแนนในข้ันตอนท่ี 4 พิจารณาดังนี้  

2.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ เสร็จตรงตามเวลาท่ีไดกําหนดไว ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2561 

แสดงวามีความสําเร็จในการดําเนินการ 100 คะแนนเต็ม  

2.2 กรณีจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ไดแลวเสร็จแตลาชากวาเวลาท่ีกําหนดจะถูกหักลบคะแนน ตาม

จํานวนวันท่ีลาชาวันละ 1 คะแนน 

 

 



  
  คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561         หนา 90                 

3. รูปแบบของการทํางาน  

3.1 สวนกลางโอนเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากงบรายจายอ่ืน แผนงาน พ้ืนฐานดาน

การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผลผลิต ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจดัการ

แรงงาน กิจกรรม จัดทําขอเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร แผนดานแรงงานท้ังใน และตางประเทศและติดตามประเมินผล

การดําเนินงานใหจังหวัดเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงาน ระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-2564  

3.2 ส านักงานแรงงานจังหวัดดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-2564 

ประจําป พ.ศ. 2562 โดยมุงเนนกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานในสังกัดและหนวยงาน ภายนอกในพ้ืนท่ีจังหวัด

ท่ีเก่ียวของ และผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน  

3.3 ใหความสําคัญกับการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ตามท่ีไดจัดสรรงบประมาณภายใน ระยะท่ี

กําหนด หากไมสามารถดําเนินการทบทวนและจดัทําแผนยุทธศาสตรดานแรงงานฯ ดังกลาว จะมีผลตอ -3- การ

จัดสรรงบประมาณในปตอไป ท้ังนี้หากมีงบประมาณคงเหลือไมสามารถเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน งบประมาณได 

เนื่องจากเปนงบรายจายอ่ืน (งบประมาณเชิงยุทธศาสตร) ขอใหสํานักงานแรงงานจังหวัด เรงดําเนินการสงคืน

งบประมาณดังกลาวใหกองบริหารการคลังภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 และรายงานผล การใชจายเงินและผลการ

ดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

4. ข้ันตอนการดําเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด  

4.1 สํานักงานแรงงานจังหวัดทบทวนคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ .ศ. 

2562-2564 ท่ีมีอยูเดิมหรือแตงตั้งคณะทํางาน ฯ โดยควรมีองคประกอบ ประกอบดวย ผูแทนคณะทํางานภาครัฐ 

ไดแก อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชยจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผูอํานวยการ ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

ตามอัธยาศัยจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผูอํานวยการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษา

มัธยมศึกษา ผูแทนสมาคมผูปกครองโรงเรียนประจําจังหวัด ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผูแทนวิทยาลัย

อาชีวศึกษา/วิทยาลัยสารพัดชาง/วิทยาลัยเทคนิค/ วิทยาลัยการอาชีพ และผูแทนภาคเอกชนประจําจังหวัด ไดแก 

หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เปนตน  

4.2 สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเพ่ือวิเคราะหทิศทาง การพัฒนาดาน

แรงงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาภาคและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและปจจัยท้ังภายใน ภายนอกท่ีเก่ียวของ

ดานสถานการณแรงงานในจังหวัด  

4.3 สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมคณะทํางานระดับจังหวัดเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร ดานแรงงาน

ระดับจังหวัด พ.ศ. 2560 – 2564 และปรับปรุงเปนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564 

(ฉบับทบทวน ป ระจําป พ.ศ. 2562) โดยมีแผนงาน/โครงการป 2563 – 2564 บรรจุในแผน ท้ังนี้ สําหรับแผนงาน/

โครงการท่ีบรรจุภายใตแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด ตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป

(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรฐับาล 

นโยบายกระทรวงแรงงาน และเชื่อมโยงกับ แผนยุทธศาสตรหรือแผนแมบทระดับกระทรวงและสํานักงาน

ปลัดกระทรวง อาทิ แผนแมบทพัฒนา แรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนยุทธศาสตรสํานักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมท้ังเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรภาคและแผนพัฒนาจังหวัด และควรเปน

งานท่ีไมใชเปน ลักษณะเปนงานประจําและตองเปนประโยชนตอผูรับบริการ  
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4.4 สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอแผนยุทธศาสตรดานแรงงาน ระดับจังหวัด 

พ.ศ. 2562 – 2564 (ฉบับทบทวน ประจําป พ.ศ. 2562) โดยเชิญผูท่ีมีสวนเก่ียวของจาก ทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน NGO และผูแทนหนวยงานในสังกัดในสวนภูมิภาครวมถึงผูรับบริการและ ผูมีสวนไดสวนเสีย  

4.5 สํานักงานแรงงานจังหวัดปรับปรุงแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564 ใหมี

ความสมบูรณและนําเสนอผูวาราชการจังหวัดใหความชอบ และสงแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 

2562 – 2564 (ฉบับทบทวน ประจําป พ.ศ. 2562) ท่ีผานการเห็นชอบแลว พรอมแผน CD ไฟลขอมูล และจัดทํา

รายงานสรุปผลโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-2564 ประจาํป พ.ศ. 2562 

(แบบรายงานครั้งท่ี 1) ใหกระทรวงแรงงานภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2561  

4.6 สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดทํารายงานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรดานแรงงาน ระดับจังหวัด พ.ศ. 

2562 – 2564 (แบบรายงานครั้งท่ี 2) โดยจังหวัดตองมีการนําโครงการ/กิจกรรม ป 2563 (จํานวนอยางนอย 1 

โครงการ) ท่ีบรรจุในแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด (ฉบับทบทวน ประจําป พ.ศ. 2562) ไปเสนอขอบรรจุ

ในแผนพัฒนาพ้ืนท่ี (Area) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แผนพัฒนาภาค หรือแผนพัฒนาจังหวัด หรือแผนพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) ใหกระทรวงแรงงานทราบ ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 

5. ตารางแผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

1. สวนกลางวางแผนจดัสรร 
งบประมาณและโอนเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 
ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด 

            

2. สํานักงานแรงงานจังหวัดทําการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร ดาน
แรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2560 – 
2564 ประจําป พ.ศ. 2562 และ
เสนอแผนฯ ใหผูวาราชการจังหวัด
เห็นชอบ และจัดสงแผนฯ พรอม
สง รายงานสรุปผลโครงการ (แบบ
รายงานครั้งท่ี 1) ใหกระทรวง
แรงงานภายในวันท่ี 31 มีนาคม
2560 

            

3. สวนกลางติดตามทวงถาม การ
ดําเนินงานของสํานักงาน แรงงาน
จังหวัดในกิจกรรมท่ี 2 

            

4. สวนภูมิภาคจัดสงรายงานผล 
การดําเนินงานครบ 76 จังหวัด 
และสํานักงานแรงงานจังหวัด คืน
งบประมาณคงเหลือให 
กองบริหารการคลัง 
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กิจกรรม ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

5. สํานักงานแรงงานจังหวัด สง
รายงานผลการขับเคลื่อน แผน
ยุทธศาสตรดานแรงงาน ระดับ
จังหวัดฯ (แบบรายงาน ครั้งท่ี 2) 
ใหกระทรวงแรงงาน ภายในวันท่ี 
15 สิงหาคม 2560  

            

6. กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร 
รวบรวมและจัดทําสรปุรายงาน 
โครงการฯ 

            

6. การรายงานผล 

  สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดสงขอมูลใหกระทรวงแรงงานและจัดทําแบบรายงาน ดังนี้  

6.1 สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดสงแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด (ฉบับทบทวน ประจําป  พ.ศ. 

2562) ท่ีผานความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด จํานวน 1 เลม พรอมแผน CD ไฟลขอมูล จํานวน 1 แผน ให

กระทรวงแรงงานภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2560  

6.2 สํานักงานแรงงานจังหวดัรายงานสรุปผลโครงการการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงาน ระดับจังหวัด 

พ.ศ. 2562 – 2564 ประจําป พ.ศ. 2562 ใหกระทรวงแรงงานทราบ ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2561 (รายงานครั้งท่ี 1)  

6.3 สํานักงานแรงงานจังหวัดรายงานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 

2564 ในการนําโครงการ/กิจกรรม ป 2563 ท่ีบรรจุในแผนยุทธศาสตรดานแรงงาน ระดับจังหวดัฯ ไปเสนอขอบรรจุ

ในแผนพัฒนาพ้ืนท่ี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหกระทรวงแรงงาน ทราบ ภายในวันท่ี 15 สงิหาคม 2561 

(รายงานครั้งท่ี 2)  

7. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

สวนภูมิภาค (76 จังหวัด)  

8. หนวยงานรับผิดชอบ  

กองยุทธศาสตรและแผนงาน  

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร  

โทรศัพท 0 2232 1300, 1287, 1288  

โทรสาร 0 2248 2026  

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสstrategy.mol@gmail.com  

9. เอกสารแนบ  

9.1 แบบรายงานครั้งท่ี 1 : แบบรายงานรายงานสรุปผลโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร ดานแรงงานระดับ

จังหวัด พ.ศ. 2562-2564 ประจําป พ.ศ. 2562 ส านักงานแรงงานจังหวัด..............................  

9.2 แบบรายงานครั้งท่ี 2 : แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 

– 2564 สํานักงานแรงงานจังหวัด..............................  
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1. วัตถุประสงค 
  เพ่ือบริหารจัดการใหแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ไดรับการสงเสริมสนับสนุน
คุมครอง และพัฒนา มีโอกาสในการประกอบอาชีพ มีงานทํา มีรายไดเปนของตนเอง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

2. เปาหมายของงาน 
  ในการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ไดกําหนดตัวชี้วัด และเกณฑการวัดท่ีใชในการติดตามผล
ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ในแผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย 
โครงการ/ผลผลิต บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ 
กิจกรรมหลัก พัฒนาการบรหิารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ 
 

ตัวชี้วัดผลผลิต ตัวชี้วัดกิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม เปาหมายของ สรจ. 

โครงการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ 
แรงงานสูงอายุ และ
แรงงานพิการ 

รอยละ 4 ของขอมูลแรงงาน
นอกระบบรายทะเบียนใน
ฐานขอมูลตอแรงงานนอก
ระบบในจังหวัด 

แรงงานนอกระบบไดรับการ
เสรมิสรางความมั่นคงดาน
อาชีพ 

สํานักงานแรงงานจังหวัดมี
ฐานขอมูลแรงงานนอกระบบจังหวัด
สําหรับการวางแผนและการติดตาม
ผลการดําเนินงานสงเสริม คุมครอง
และพัฒนาแรงงานนอกระบบเพ่ือให
มีความมั่นคงดานอาชีพ / รายได
และมีคณุภาพชีวิตท่ีด ี

 

3. รูปแบบของการทํางาน 
  ดําเนินงานโดยผานกลไกการบรหิารโดยอนุกรรมการบริหารจดัการแรงงานนอกระบบจังหวัด และกลไกการปฏิบัติ 
โดยศูนยประสานงานและสนับสนุนเครือขายแรงงานนอกระบบจังหวัด และการบูรณาการกับเครือขายท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 
 

4. ข้ันตอนการทํางาน 
  4.1 สํารวจ รวบรวมขอมูลหรือปรับปรุง ทบทวนขอมูลแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
และบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลท่ีสวนกลางจัดทํา (อยูระหวางการจัดทําระบบ คาดวาจะใชระบบไดในเดือน
เมษายน 2560) 
  4.2 วิเคราะหสภาพปญหาของแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการของจังหวัด 
  4.3 จัดทํายุทธศาสตรบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 - 2564 ของจังหวัด ตามกรอบ
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 - 2564 โดยใชขอมูลจากฐานขอมูลประกอบการจัดทํา
แผน ฯ และใชการมีสวนรวมของเครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  
  4.4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนํารางแผนยุทธศาสตร ฯ เสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด และผูวาราชการจังหวัดตามลําดับ และ
จัดสงแผนยุทธศาสตร ฯ ใหหนวยงาน/องคกรท่ีเก่ียวของใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน   
  4.5 จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครอง และพัฒนา แรงงานนอกระบบประจําป 2561 ภายใตแผน
ยุทธศาสตรเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร และเสนอแผนปฏิบัติการตอคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ ฯ เพ่ือใหความ
เห็นชอบ 

 

การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ 
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  4.6 ประสาน/บูรณาการกับหนวยงาน/องคกรท่ีมีโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ และเครือขายเพ่ือ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
  4.7 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนด 
  - กําหนดระบบติดตามประเมินผล อาทิเชน การรวบรวมผลการดําเนินงานจากรายงาน การแตงตั้ง
คณะทํางานติดตามในพ้ืนท่ีโดยสํานักงานแรงงานจังหวัดเปนฝายเลขานุการ ฯ 
  4.8 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนําเสนอผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ และรับฟงขอเสนอแนะ 
  4.9 จัดสงรายงานผลการดําเนินเสนอปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

5. ตารางแผนปฏิบัติงาน 
 

 ป 2560 ป 2561 
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. 

4.1 สํารวจ รวบรวมขอมูลหรือปรบัปรุงทบทวน
ขอมูลแรงงานนอกระบบ  
แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ และบันทึก
ขอมูลในระบบฐานขอมลู 

            

4.2 วิเคราะหสภาพปญหาของแรงงาน 
นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
ของจังหวัด 

            

4.3 จัดทํายุทธศาสตรบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ พ.ศ. 2560 - 2564 
ของจังหวัดตามกรอบยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบ  

            

4.4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจดัการ
แรงงานนอกระบบจังหวัดนํารางแผน
ยุทธศาสตร ฯ เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงาน 
นอกระบบจังหวัด และผูวาราชการจังหวัด
ตามลาํดับ และจัดสงแผนยุทธศาสตร ฯ  
ใหหนวยงาน/องคกรท่ีเก่ียวของใชเปนกรอบ
แนวทางในการดําเนินงาน 

            

4.5 จัดทําแผนสงเสริม คุมครองและพัฒนา 
แรงงานนอกระบบปฏิบัติการประจําป 2561 
ภายใตแผนยุทธศาสตรเพ่ือขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร 

            

4.6 ประสาน/บูรณาการกับหนวยงาน/องคกร 
และเครือขายเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

            

4.7 ติดตามประเมนิผลการดาํเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ฯ และปรับปรุงแนวทางการ
ดําเนินงานเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
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 ป 2560 ป 2561 
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. 

4.8 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจดัการ
แรงงานนอกระบบจังหวัดนําเสนอผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ และรับฟง
ขอเสนอแนะ 

            

4.9 รายงานผลการดําเนินงานตอปลัดกระทรวง
แรงงาน 

            

 
6. การรายงานผล 
  รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนพรอมรายงานผลการชวยเหลือแรงงานนอกระบบ (ถามี) ตอ
ปลัดกระทรวงแรงงานภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป (ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานท่ีแนบ) 
 

7. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  76 จังหวัด 
 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 
  กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมงานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ 
 

9. เอกสารแนบ 
  (1) แบบทะเบียนขอมูลแรงงานนอกระบบ 
  (2) แบบรายงานผลการดําเนินงาน 
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หมวดท่ี 3 
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หมวดท่ี 3 แบบฟอรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
แบบฟอรม/แบบรายงาน กลุมงานผูรับผิดชอบ 

โครงการสังคมสุข พลังสรางชาติ 
 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการสาน-สราง-เสริมสุขแรงงานไทย 

กลุมสนับสนุนเครือขาย 
และประสานภูมิภาค 

โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน 
 แบบฟอรมแผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน  

จังหวัด.......................... ประจําป 2561 
 แบบรายงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน       

จังหวัด......................... ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2561 ศูนยปฏิบัติการ

ปองกันการคามนุษยดานแรงงาน จังหวัด............................. 

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร 

โครงการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการท่ีมี
ลูกจางต่ํากวา 10 คนลงมา 

กลุมสนับสนุนเครือขาย 
และประสานภูมิภาค 

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
 แบบรายงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

(TO BE NUMBER ONE) 

กลุมพัฒนายุทธศาสตร 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 แบบ บรง. 1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดาน
แรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 แบบ บรง. 1 (เงิน) แบบรายงานผลการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

 แบบ บรง.1-1 โครงการศูนยแรงงานอําเภอเคลื่อนท่ีใหบริการดวยรอยยิ้ม
สูชุมชน 

 แบบ บรง.1-2 โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ 
 แบบ บรง.1-3 กิจกรรมสํานึกรักบานเกิดรวมใจกันพัฒนาชุมชน 
 แบบ บรง.1-4 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งและสุขภาวะในการ

ทํางานแกแรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานสูงอายุ)  
 แบบ บรง.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต 

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 แบบ บรง.3 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาหมายการ

ใหบริการหนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 แบบ บรง.4 แบบรายงานความประทับใจของบัณฑิตแรงงานแตละศูนย
แรงงานอําเภอ (รายบุคคล) 

 แบบ บรง.4-1 แบบรายงานติดตามผลการใหบริการดานแรงงานแก
ประชาชน (รายบคุคล) 

 แบบ บรง.5 แบบรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการดานแรงงาน จากการประสานงานของบัณฑิตแรงงาน 
 

กลุมสนับสนุนเครือขาย 
และประสานภูมิภาค 
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หมวดท่ี 3 แบบฟอรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
แบบฟอรม/แบบรายงาน กลุมงานผูรับผิดชอบ 

โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนดาน
อาชีพ 
 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดาน

อาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กิจกรรมจางงานเรงดวน) 
 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดาน

อาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ) 

กลุมพัฒนายุทธศาสตร 

การประสานการใหบริการดานแรงงานในพ้ืนท่ีโดยอาสาสมัครแรงงาน 
 แบบ สภ.1 แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน 
 แบบ สภ. 2 แบบรับเรื่องสงตอของผูรับบริการดานแรงงาน (รายบุคคล) 
 แบบ สภ. 3 แบบรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ

ประชาชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 แบบ สภ. 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินประจําเดือน 
 แบบ สภ. 5 แบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการประชาชนผูรับบริการ

ดานแรงงาน 
 แบบคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดน ป 2561 ดังนี้ 

- หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
- ตัวอยางรางคําสั่ง 
- แบบเสนอขอมูลผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนอาสาสมัครแรงงานดีเดนระดับ
จังหวัด ประจําป 2561 
- แบบลงความเห็นการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

กลุมสนับสนุนเครือขาย 
และประสานภูมิภาค 

 แบบคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเดน ป 2561 ดังนี้ 
- หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเดน ปงบ 2561 
- ตัวอยางรางคําสั่ง 
- แบบเสนอขอมูลผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนบัณฑิตแรงงานดีเดนระดับ
จังหวัด ประจําป 2561 
- แบบลงความเห็นการพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

กลุมสนับสนุนเครือขาย 
และประสานภูมิภาค 

เอกสารตางๆท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติดานอาสาสมัครแรงงาน 
ท่ี เอกสาร หนวยงานท่ีเก่ียวของ ผูรับผิดชอบ 
1 ใบสมัคร สํานักงานจัดหางานจังหวัด อาสาสมัครแรงงาน 
2 ใบสมัครเขารับการฝกอาชีพ สถาบัน/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด อาสาสมัครแรงงาน 
3 แบบขอรับสิทธิประโยชน

ดานตางๆ 
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัด 

อาสาสมัครแรงงาน 

4 แบบสมัครเปนผูประกันตน
ตามมาตรา 40 
 

สํานักงานประกันสังคมจังหวัด อาสาสมัครแรงงาน 
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หมวดท่ี 3 แบบฟอรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
แบบฟอรม/แบบรายงาน กลุมงานผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมรวมพลังแหงความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน 
 แบบรายงานผลการดําเนินงาน 

กลุมสนับสนุนเครือขาย 
และประสานภูมิภาค 

โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายอาสาสมัครแรงงานเพ่ือบูรณาการภารกิจ
ของกระทรวงแรงงาน 
 แบบรายงานผลการดําเนินงาน 

กลุมสนับสนุนเครือขาย 
และประสานภูมิภาค 

การพัฒนาระบบบูรณาการ สงเสริมความรวมมือและติดตามผล การจัดการดาน
แรงงานในพ้ืนท่ี/ชุมชน 
 แบบ สภ. 2 แบบรับเรื่องสงตอของผูรับบริการดานแรงงาน (รายบุคคล) 
 แบบ สภ. 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินประจําเดือน 

หมายเหตุ : ใชแบบรายงานเดียวกันกับอาสาสมัครแรงงาน 

กลุมสนับสนุนเครือขาย 
และประสานภูมิภาค 

การใหบริการประชาชนดานแรงงานโดยศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน 
 ศบร. 01 แบบสํารวจความคิดเห็นความตองการของผูใชบริการ 
 ศบร. 02 แบบฟอรม การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 
 ศบร. 03 แบบฟอรม การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือน 
 ศบร. 04 แบบฟอรม การจัดทําแผนเปาหมายประจําปงบประมาณ   

พ.ศ. 2561 
 ศบร. 05 แบบฟอรม รายงานการใชจายเงินในการดําเนินงานศูนยบริการ

รวมกระทรวงแรงงาน 
 ศบร. 06/1 แบบรายงานผลการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวง

แรงงาน เชิงปริมาณ ประจําเดือน 
 ศบร. 06/2 แบบรายงานผลการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวง

แรงงาน เชิงคุณภาพ (ติดตามผล) ประจําเดือน 
 ศบร. 07 แบบ Check list การพัฒนาศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน 

ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน 

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
 ศบร. 05 แบบฟอรม รายงานการใชจายเงินในการดําเนินงานศูนยบริการ

รวมกระทรวงแรงงาน 
หมายเหตุ : ใชแบบเดียวกับศูนยบรกิารรวมกระทรวงแรงงาน 

ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน 

โครงการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของ
สํานักงานแรงงานจังหวัด 
 แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และ

แผนของสํานักงานแรงงานจังหวัดป 2561 (แบบ สตป.วป.61) 

กลุมงานวิเคราะหและ
ประเมินผล 

การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด 
 แบบฟอรมท่ี 1 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอ “รายงานสถานการณ

แรงงานจังหวัด........” ปงบประมาณ 2561 
 
 

กลุมงานวิชาการเศรษฐกิจ
การแรงงาน 
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หมวดท่ี 3 แบบฟอรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
แบบฟอรม/แบบรายงาน กลุมงานผูรับผิดชอบ 

 แบบฟอรมท่ี 2.1 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 2561  
การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
จังหวัด 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61 (รอบ 6 เดือน) 

 แบบฟอรมท่ี 2.2 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 2561  
การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
จังหวัด 1 ต.ค. 60 – 30 มิ.ย. 61 (รอบ 9 เดือน) 

 แบบฟอรมท่ี 3 แบบสรุปรายงานการจัดเก็บขอมูล ภายใตการจัดทําบท
วิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด 
ปงบประมาณ 2561  

 แบบฟอรมท่ี 4 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอ “รายงาน
สถานการณแรงงานจังหวัด.................” ปงบประมาณ 2561 

 แบบฟอรมท่ี 5 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอรายงานสถานการณ
แรงงานจังหวัด ปงบประมาณ 2561 

โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงาน
ระดับจังหวัด 
 ตารางสรุปผลการแกไขปญหาความเดือดรอนดานแรงงาน 
 แบบรายงานผลการแกไขปญหาความเดือดรอนดานแรงงานของประชาชนในพ้ืนท่ี 

ศูนยบริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน 

การจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับคาจางของจังหวัด 
 แบบสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัด…. 
 แบบรายงานสรุปผลการประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอแนะอัตราคาจางข้ันต่ํา 

ป.... 
 บันทึกรับรองมติการประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอแนะอัตราคาจาง    ข้ันต่ํา

จังหวัด.... ป.... 
 แบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2561 

สํานักงานแรงงานจังหวัด.... 
 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการสํารวจคาใชจายท่ีจําเปนของ

แรงงานท่ัวไปแรกเขา ในภาคอุตสาหกรรม ป 2561 
 แบบรายงานผลการสํารวจขอมูลเพ่ือประกอบการจัดทําอัตราคาจางตาม

มาตรฐานฝมือ ป 2561 

สํานักงานคณะกรรมการ
คาจาง 

โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด ป 2562 – 2564  
 แบบรายงานสรุปผลโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

ดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564 

กลุมพัฒนายุทธศาสตร 

โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานผูสูงอายุ และแรงงานคนพิการ 
 ทะเบียนแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงานผูสูงอายุของ

จังหวัด 
 สรุปขอมูลแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงานผูสูงอายุของ

จังหวัด 
 แบบรายงานผลการชวยเหลือแรงงานนอกระบบ 

กองการแรงงานนอกระบบ 
 แรงงานสูงอายุ และ
แรงงานพิการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม/แบบรายงาน 

โครงการสังคมสุข พลังสรางชาต ิ



 
 
 

 แบบรายงานโครงการสงัคมสร้างสขุ พลงัสร้างชาต ิปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

สํานักงานแรงงานจังหวัด                                         . 
กิจกรรมท่ี 1 : ดําเนินการสงเสริม/พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกแรงงานนอกระบบ   

Input  
(ปจจัยนําเขา)  

Process  
(กิจกรรม) 

Output  
(ผลผลติ) 

Outcome  
(ผลลัพธ) 

Impact 
(ผลกระทบ) 

ปญหา/อุปสรรค/
แนวทางแกไข 

กลุมเปาหมาย 
1.1 แรงงานอกระบบ 
รวมจํานวน............กลุม/คน 
ประกอบดวย  
     1) กลุมเกษตรกร 
        จํานวน        กลุม/คน 
     2) กลุมผูผลิตสินคาโอท็อป 
         จํานวน       กลุม/คน 
     3) กลุมผูรับงานไปทําที่บาน 
         จํานวน       กลุม/คน 
     4) อ่ืน ๆ  
         จํานวน       กลุม/คน 
1.2 ประชาชนทั่วไป  
รวมจํานวน...............คน 
  

งบประมาณที่ไดรับ 
จํานวน...................บาท 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
แรงงานทั้ ง ใน /นอกระบบ 
และป ระช าชน ที่ เข า ร ว ม
โครงการ จํานวน.............คน 
 

1. จัดประชุมชี้แจง อสร. เพื่อรับทราบ
วัตถุประสงคของโครงการฯ พรอมกําหนด 
แผนการสงเสริม/ฝกอาชีพ. 
 
 
 
 

2. อสร. ดําเนินการหากลุมเปาหมาย 
โดยทําการสํารวจความตองการฝกอาชีพ
ของแรงงานนอกระบบและประชาชน     
ในพื้นที่ พรอมกับเสนอกิจกรรมหรือ
โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพตาม
ความตองการของกลุมเปาหมาย  
 
 3. คัดเลือกกลุมเปาหมายและหลักสูตร  
ที่จะดําเนินการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพ โดยกําหนดหลักเกณฑในการ
พิจารณาตามความเหมาะสม  

1. จัดประชุมชี้แจง อสร. เพื่อรับทราบ
วัตถุประสงคของโครงการฯ พรอมกําหนด
แผนการสงเสริม/ฝกอาชีพ ดงันี ้
.................................................................. 
.................................................................. 
เมื่อวันที่.....................................................  
ณ. ............................................................ 
2. อสร. ดําเนินการหากลุมเปาหมาย โดยทําการ
สํารวจความตองการฝกอาชีพของแรงงานนอก
ระบบและประชาชนในพื้นที่  พรอมกับเสนอ
กิจกรรมหรือโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
ตามความตองการของกลุมเปาหมาย ดังนี้ 
.................................................................. 
.................................................................. 
3. คัดเลือก คัดเลือกกลุมเปาหมายและหลักสูตร
ที่จะดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ โดย
กําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาตามความ
เหมาะสม ดังนี้ 
.................................................................. 
.................................................................. 
 

- ผลลัพธที่ไดจาก   
การดําเนินกิจกรรม
แรงงานนอกระบบ
ไดรับประโยชนอยางไร 
1.                     . 
2.                     . 
3.                     .. 

-  การดําเนิน
กิจกรรมนอกจาก
สงผลดตีอแรงงาน
นอกระบบแลว    
ยังสงผลดีตอ 
ประเทศอยางไร  
1.               . 
2.               . 
3.               . 
 

 



 
 
 

 
 

 

Input  
(ปจจัยนําเขา)  

Process  
(กิจกรรม) 

Output  
 (ผลผลิต) 

Outcome  
(ผลลัพธ) 

Impact 
(ผลกระทบ) 

ปญหา/อุปสรรค/
แนวทางแกไข 

 
 

4. ดําเนินการสงเสริม/พัฒนาอาชีพ 
ตามความตองการของกลุมเปาหมาย     
โดยสอดแทรกแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ใหความรูดานอาชีว 
อนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน 
สิทธิผูประกันตนตามมาตรา 40 
     
 
 
 
 
                                                          
 
 
 

4. ดํ า เนิ น การส ง เส ริม /พั ฒ น าอาชีพ ตาม     
ความตองการของกลุมเปาหมาย โดยสอดแทรก
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหความรู
ดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน 
สิทธิผูประกันตนตามมาตรา 40 ดังนี้ 
   4.1) หลักสูตร.................................. 
          จํานวน.....................กลุม/คน 

วันที่....................................... 
           สถานที่.................................. 
   4.2) หลักสูตร.................................. 
          จํานวน.....................กลุม/คน 

วันที่....................................... 
           สถานที่.................................. 
   4.3) หลักสูตร.................................. 
          จํานวน.....................กลุม/คน 

วันที่....................................... 
           สถานที่.................................. 
วิทยากรจาก......................................... 
รวมทั้งสิ้น..................กลุม/คน 
คิดเปนรอยละ................... ของกลุมเปาหมาย 
ผลการเบิกจาย.....................................บาท 
คิดเปนรอยละ....................................... 
 

   

หมายเหตุ : แนบรูปถายการจัดกจิกรรม  
ผูจัดทํารายงาน........................................................................... 

โทรศัพท...................................................................................... 

 E – mail Address : ………………………………………………………… 



 
 
 

 
 

แบบรายงานโครงการสังคมสรางสุข พลังสรางชาติ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
สํานักงานแรงงานจังหวัด                                         . 

 

กิจกรรมท่ี 2 : สงเสริมและสรางความปรองดองในพ้ืนท่ีรวมกับแรงงานนอกระบบและประชาชนโดยผานกลไกประชารัฐ  

Input  
(ปจจัยนําเขา)  

Process  
(กิจกรรม) 

Output  
(ผลผลติ) 

Outcome  
(ผลลัพธ) 

Impact 
(ผลกระทบ) 

ปญหา/อุปสรรค/
แนวทางแกไข 

1. อสร. แรงงานนอกระบบ  
และประชาชนในพื้นที่รวม
กิจกรรมสงเสริมและสราง
ความปรองดองในพืน้ทีผ่าน
กลไกประชารัฐ รวมจํานวน
.....................คน โดยม ี
กลุมเปาหมาย ดังนี ้
อสร.  
จํานวน...............คน 
- แรงงานนอกระบบ  
จํานวน................. คน 
- ประชาชนในพืน้ที่  
จํานวน.............. คน 
2. กิจกรรม 
    2.1 กิจกรรมสงเสริมและ
สราง ความปรองดอง  
   2.2 จัดเวทีใหเกิดการ
แลกเปลีย่น เรียนรู  
งบประมาณทีไ่ดรับ.........บาท 
ตัวชี้วัด : รอยละ 80  
ของผูเขารวมโครงการ 
มีความพึงพอใจ 

1. จัดประชุมชี้แจง อสร. เพื่อรับทราบ
วัตถุประสงคของกิจกรรมสงเสริมและสราง
ความปรองดองในพื้ นที่ ร วมกับแรงงาน         
นอกระบบและประชาชนโดยผานกลไกประชารัฐ 
 
2. กําหนดแผน/ดาํเนินกิจกรรม
เสริมสรางความปรองดองในพืน้ที่ผาน
กลไกประชารัฐ 
 
 
 
 
 
 
3. สอดแทรก/สงเสริมกิจกรรมสราง         
ความปรองดอง 
 
 
 

 

1 . จัดประชุมชี้ แจง อสร. เพื่ อ รับทราบ
วัตถุประสงคของกิจกรรมสงเสริมและสราง
ความปรองดองในพื้นที่รวมกับแรงงานนอกระบบ
และประชาชนโดยผานกลไกประชารัฐ 
เมื่อวันที่................... ณ. ............................ 
2. ผลการดาํเนินกิจกรรมเสริมสรางความ
ปรองดองในพื้นทีผ่านกลไกประชารัฐ 
     2.1 ชื่อกิจกรรม.................................. 
     2.2 สถานที่จัดกิจกรรม...................... 
     2.3 วันที่จัดกิจกรรม.......................... 
     2.4 วิทยากรจาก............................... 
     2.5 รายละเอียดกิจกรรม.................. 
ผูเขารวมกิจกรรม รวมจํานวน............คน 
3. สอดแทรก/สงเสริมกิจกรรมสราง         
ความปรองดอง ดังนี ้
...................................……………………………… 
...................................……………………………… 
ผลการเบิกจาย.....................................บาท 
(ณ วันที่.......................................................) 
คิดเปนรอยละ....................................... 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ............ 
ของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ 

- ผลลัพธที่ ไดจากการ
ดําเนินกิจกรรม ไดสงผล
ใหเกิดความรักสามัคคี 
ความปรองดองของ
ประชาชนในพื้นที่อยางไร 
1.                     . 
2.                     . 
3.                     .. 

 

 

 

 

 

-  การดําเนิน
กิจกรรมนอกจาก
สงผลดีตอประชาชน 
ในพื้นที่แลว  
ยังสงผลดีตอจังหวัด/ 
ประเทศอยางไร  
1.               . 
2.               . 
3.               . 
 

- ปญหาที่พบและ            
แนวทางการแกไข 

หมายเหตุ : แนบรูปถายการจัดกจิกรรม 
ผูจัดทํารายงาน........................................................................... 

โทรศัพท...................................................................................... 

E – mail Address : ………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม/แบบรายงาน 

โครงการปองกันปญหา 

การคามนุษยดานแรงงาน 



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

 

ท่ี 

ประเด็นกิจกรรม 
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการปองกันและแกไข
ปญหาการคามนุษยดานแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๓ ในสวนที่เกีย่วของกับจังหวัด) 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 
หนวยนับ 
(คร้ัง/คน 

/แหง/ฯลฯ) 

งบประมาณ 
(ถาม)ี 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ป 2560 ป 2561 
รวม 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนการทํางาน 
1 • ประชุม/ขับเคลื่อนการปฏิบัติของ

ศูนยปฏิบัติการปองกันการคามนุษย
ดานแรงงานระดับจังหวัด 

จัดประชุมเพ่ือขับเคลื่อนและติดตาม
การปฏิบัติของศูนยปฏิบัติการ
ปองกันการคามนุษยดานแรงงาน
ระดับจังหวัด 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 ครั้ง 18,000 สรจ. 

2 • จัดทําแผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการคา
มนุษยดานแรงงาน จังหวัด..... 
ประจําป 2561 

1 - - - - - - - - - - - 1 ครั้ง - สรจ. 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การคุมครอง แกไขปญหา และชวยเหลือ 
3 
 

• ชวยเหลือ คุมครอง เยียวยา และ
ติดตามสิทธิประโยชนดานแรงงาน 

ดําเนินการชวยเหลือ คุมครอง 
เยียวยา และติดตามสิทธิประโยชน
ดานแรงงาน ใหกับผูท่ีตกเปนเหยื่อ
แรงงานบังคับหรือคามนุษยดาน
แรงงาน 

            n/a 
n/a 

คน 
บาท 

n/a สสค. 
สปจ. 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4 
 

• การตรวจแรงงาน 
 
-- แผนการตรวจแรงงาน อยางนอย
ตองมีกําหนดเปาหมายการตรวจใน
กิจการปศุสัตวและเกี่ยวเนื่อง -- 
 
-- และในจังหวัดชายทะเล แผนการ
ตรวจแรงงาน อยางนอยตองมี
กําหนดเปาหมายการตรวจในกิจการ
ประมงและเกี่ยวเนื่อง -- 
 
 

(1) จัดประชุมรวมกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือกําหนดกิจการกลุม
เสี่ยงในพ้ืนท่ี และจัดทําแผนตรวจ
แรงงานกลุมเสี่ยง 

1 - - - - - - - - - - - 1 ครั้ง 2,000 สรจ. 

(2) ดําเนินการตรวจแรงงาน 
กลุมเสี่ยงตามแผนท่ีกําหนดรวมกัน 

              300,000 สสค. 

- กิจการปศุสัตวและเก่ียวเน่ือง - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - 50 ครั้ง 
- กิจการออยและนํ้าตาล - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - 50 ครั้ง 
- กิจการสิ่งทอ - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - 50 ครั้ง 
- เรือประมง - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 20 ครั้ง 
- สถานแปรรูปสัตวนํ้า - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - 50 ครั้ง 



2 

ท่ี 

ประเด็นกิจกรรม 
(สอดคลองกับยุทธศาสตรการปองกันและแกไข
ปญหาการคามนุษยดานแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๓ ในสวนที่เกีย่วของกับจังหวัด) 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 
หนวยนับ 
(คร้ัง/คน 

/แหง/ฯลฯ) 

งบประมาณ 
(ถาม)ี 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ป 2560 ป 2561 
รวม 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

5 • การตรวจตามคําสั่ง คสช 101/2557 
 

(1) หาขาวและกําหนดเปาหมายการ
ตรวจรวมกับหนวยงานดานความมัน่คง 
และฝายปกครองในพ้ืนท่ี พรอมท้ัง
จัดทําแผนตรวจตามการขาว 

1 - - - - - - - - - - - 1 ครั้ง 2,000 สจจ. 

(2) ดําเนินการตรวจตามแผนท่ี
กําหนดรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การเฝาระวังและปองกันไมใหแรงงานกลุมเสีย่งเขาสูกระบวนการคามนุษย 
6 
 

•  สรางการรับรูใหกับแรงงานหรือ
สถานประกอบกิจการ 

(1) จัดทําแผนพับจํานวน 2,000 
แผน เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการคา
มนุษย สิทธิ หนาท่ี และบทลงโทษ  

- - 1 - - - - - - - - - 1 ครั้ง 20,000 สรจ. 

(2) รณรงคสรางจิตสาํนึกและ
ประชาสมัพันธผานชองทางการ
สื่อสารทองถ่ิน อาทิ นสพ.ทองถ่ิน 
วิทยุชุมชน รายการโทรทัศนทองถ่ิน 

- 1 - - 1 - - 1 - - 1 - 4 ครั้ง 5,000 สรจ. 

7 • สงเสริมแนวปฏิบัติการใชแรงงานท่ีดี 
(GLP) และมาตรฐานแรงงานไทย 
(TLS.) ในสถานประกอบกิจการ  

ดําเนินการสงเสริมใหสถานประกอบ
กิจการจัดทําแนวปฏิบัติการใช
แรงงานท่ีดี (GLP) หรือจัดมาตรฐาน
แรงงานไทย (TLS.) 

- 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 12 แหง - สสค. 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การพัฒนาเครือขายและบริหารขอมลู 
8 
 

• จัดทําทะเบียนรายช่ือภาคีเครือขาย
หนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และภาคประชาสังคม 
(NGOs) ในพ้ืนท่ี 

ดําเนินการจัดทําทะเบียนรายช่ือ 
พรอมชองทางตดิตอภาคเีครือขายใน
พ้ืนท่ี 

1 - - - - - - - - - - - 1 เลม - สรจ. 

9 • สงเสริม/สนับสนุนการจดัเวทีหรือสราง
ชองทางแลกเปลี่ยนขอมลู/ ขาวสาร
ระหวางภาคเีครือขาย 

ดําเนินการจัดเวทีเสวนา/ประชุม
แลกเปลีย่นขอมลูขาวสารระหวางภาคี
เครือขาย 

- - - 1 - - - - - 1 - - 2 ครั้ง 10,000 สรจ. 

 

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



แบบรายงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน จังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจําเดือน พ.ศ.

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

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนการทํางาน

1 จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติของศูนยปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงานระดับจังหวัด สรจ. ครั้ง #DIV/0! 0

2 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน จังหวัด..... ประจําป 2560 สรจ. ครั้ง #DIV/0! 0

ยุทธศาสตรที่ 2 : การคุมครอง แกไขปญหา และชวยเหลือ

3 ดําเนินการชวยเหลือ คุมครอง เยียวยา และติดตามสิทธิประโยชนดานแรงงาน ใหกับผูที่ตกเปน สสค. คน #DIV/0! 0

เหยื่อแรงงานบังคับหรือคามนุษยดานแรงงาน สปจ. บาท #DIV/0! 0

ยุทธศาสตรที่ 3 : การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(1) จัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดกิจการกลุมเสี่ยงในพื้นที่ และจัดทําแผนตรวจแรงงานกลุมเสี่ยง สรจ. ครั้ง #DIV/0! 0

(2) ดําเนินการตรวจแรงงานกลุมเสี่ยงตามแผนที่กําหนดรวมกัน สสค. 0 รวม #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - กิจการ......................................................................................... ครั้ง #DIV/0! 0

 - กิจการ......................................................................................... ครั้ง #DIV/0! 0

 - กิจการ......................................................................................... ครั้ง #DIV/0! 0

 - กิจการ......................................................................................... ครั้ง #DIV/0! 0

 - กิจการ......................................................................................... ครั้ง #DIV/0! 0

(1) หาขาวและกําหนดเปาหมายการตรวจรวมกับหนวยงานดานความมั่นคงในพื้นที่ พรอมทั้งจัดทําแผนตรวจตามการขาว สจจ. ครั้ง #DIV/0! 0

(2) ดําเนินการตรวจตามแผนที่กําหนดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ สจจ. ครั้ง #DIV/0! 0

ยุทธศาสตรที่ 4 : การเฝาระวังและปองกันไมใหแรงงานกลุมเสี่ยงเขาสูกระบวนการคามนุษย

(1) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการคามนุษย สิทธิ หนาที่ และบทลงโทษ สรจ. ครั้ง #DIV/0! 0

(2) รณรงคสรางจิตสํานึกและประชาสัมพันธผานชองทางการสื่อสารทองถิ่น อาทิ นสพ.ทองถิ่น วิทยุชุมชน รายการโทรทัศนทองถิ่น สรจ. ครั้ง #DIV/0! 0

7 ดําเนินการสงเสริมใหสถานประกอบกิจการจัดทําแนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดี (GLP) หรือจัดมาตรฐานแรงงานไทย (TLS.) สสค. แหง #DIV/0! 0

ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาเครือขายและบริหารขอมูล

8 ดําเนินการจัดทําทะเบียนรายชื่อ พรอมชองทางติดตอภาคีเครือขายในพื้นที่ สรจ. เลม #DIV/0! 0

9 ดําเนินการจัดเวทีเสวนา/ประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางภาคีเครือขาย สรจ. ครั้ง #DIV/0! 0

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

หนวยงาน

รับผิดชอบ

6

5

4

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ขอมูลผลการตรวจแรงงานกลุมเสี่ยงตามขอ 4 (2) เพิ่มเติม (โปรดระบุประเด็นปญหาที่พบและการดําเนินการ)

ผลการดําเนินงาน
หนวยนับ 

(ครั้ง/คน/

แหง/ฯลฯ)

สัดสวน

ผลการดําเนืนงาน

ตามแผน รวม
ป 2560 ป 2561เปาหมาย



แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2561 
ศูนยปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน จังหวัด…………..………….. 

 
1. บทสรุปผูบริหาร 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

2. ผลการดําเนินงาน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนการทํางาน 
1) .................................................................................................................................................................... 
2) .................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : การคุมครอง แกไขปญหา และชวยเหลือ 
1) .................................................................................................................................................................... 
2) .................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
1) .................................................................................................................................................................... 
2) .................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : การเฝาระวังและปองกันไมใหแรงงานกลุมเสี่ยงเขาสูกระบวนการคามนุษย 
1) .................................................................................................................................................................... 
2) .................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ยุทธศาสตรท่ี 5 : การพัฒนาเครือขายและบริหารขอมูล 
1) .................................................................................................................................................................... 
2) .................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

 

3. ปญหา/อุปสรรค (ถามี) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

4. ขอเสนอแนะ (ถามี) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม/แบบรายงาน

โครงการสงเสริมการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพตดิในสถาน

ประกอบการท่ีมีลูกจางต่ํากวา 

10 คนลงมา 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการส่งเสริมการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ในสถานประกอบการในสถานประกอบการที่มลีูกจ้างต่ ากว่า 10 คน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักงานแรงงานจังหวัด.......................................... 
 

1. ชื่อโครงการ......................................................................................................................................................... 
2. สถานที่ฝกึอบรม.................................................................................................................................................. 
3. ระยะเวลาการฝกึอบรมและศึกษาดูงาน........วัน ระหว่างวันที่..............................ถึงวนัที่.................................. 
4. จ านวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรม..................คน  จ านวนผู้ผ่านการฝกึอบรม......................คน 
5. งบประมาณที่ได้รบั.....................................บาท งบประมาณที่ใช้......................................บาท 
6. เนื้อหาสาระในการฝึกอบรม (โดยสรปุ) (ตามที่ก าหนดในกรอบแนวทาง) 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
7.รายละเอียดการด าเนนิโครงการฝึกอบรม  

7.1 สรุปผลการด าเนนิงาน  .................................................................... .......................................................... 
7.2 ปัญหาอุปสรรค     .......................................................................... .......................................................... 
7.3 แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ   .......................................................................... ......................................... 

8. กิจกรรม/รูปแบบวธิีการ (โปรดแนบรูปถา่ยกิจกรรมเพ่ือประกอบการรายงานผลการด าเนนิงาน) 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
9. คะแนนเฉลี่ย Pre-test  ร้อยละ…………………  Post-test ร้อยละ.................... 
10. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติมส าหรับการเสริมสร้างศกัยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ปตี่อไป 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ : รายงานผลการด าเนินงานส่งให้กับกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาคหลังการด าเนินการ 
               (ภายใน 31 เดือนสิงหาคม 2561) หรือ E-mail : volunteer_mol@hotmail.com 

..............................................ผู้รายงาน 
(...........................................................) 

ต าแหน่ง........................................................... 
วันที่..........เดือน........................พ.ศ............. 

mailto:volunteer_mol@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม/แบบรายงาน

โครงการรณรงคปองกันและ

แกไขปญหายาเสพตดิ 

 (TO BE NUMBER ONE) 



แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ (TO BE NUMBER ONE) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัด.............................. ประจําไตรมาสที่ ................................ 

 

ลําดับ
ที่ 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

(คิดเปนรอยละ) 
ยอดสะสม ไตรมาสปจจุบัน 

แหง คน แหง คน 
   1 จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  

ในสถานประกอบการ (ระบุชื่อ/ที่อยู/เบอรโทรศัพท) 
เดิม (ตั้งแตเร่ิมโครงการ) 
1) ........................................................................... 
2) ........................................................................... 
3) ........................................................................... 
ใหม (ป 2561) 
1) ........................................................................... 
2) ........................................................................... 
3) ........................................................................... 

     จํานวน ………บาท 
(คิดเปนรอยละ ...) 

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

   2 จัดตั้งศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  
ในสถานประกอบการ 
เดิม (ตั้งแตเร่ิมโครงการ) 
1) ........................................................................... 
2) ........................................................................... 
3) ........................................................................... 
ใหม (ป 2561) 
1) ........................................................................... 
2) ........................................................................... 
3) ........................................................................... 

     

   3  การขยายเครือขายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  
(อธิบายลักษณะเครือขายและการดําเนินงาน)  

     

   4  กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ดําเนินการ ดังนี ้
4.1 ............................................................................. 
4.2 ............................................................................. 
4.3 ............................................................................. 
4.4 ............................................................................. 

     

หมายเหตุ :  กรุณาสงใหกองยุทธศาสตรและแผนงาน ภายในทุกวันที่ 5 ของเดือนมกราคม 2561 เดือนเมษายน 2561  
เดือนกรกฎาคม 2561 สําหรับไตรมาสที่ 4 ขอใหรายงานภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส tobeno1.mol@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม/แบบรายงาน

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ

ใหบริการดานแรงงานในจังหวดั

ชายแดนภาคใต 



ลําดับ แบบรายงาน ชวงเวลาสงรายงาน

1
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต     (แบบ บรง.1)
รายเดือน  ภายในวันที่

 2 ของเดือน

2 แบบรายงานผลการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ บรง.1(เงิน))
รายเดือน  ภายในวันที่

 2 ของเดือน

3 แบบรายงานโครงการศูนยแรงงานอําเภอเคลื่อนที่ใหบริการดวยรอยยิ้มสูชุมชน (แบบ บรง.1-1)
รายเดือน  ภายในวันที่

 2 ของเดือน

4 แบบรายงานโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ (แบบ บรง.1-2)
รายเดือน  ภายในวันที่

 2 ของเดือน

5 แบบรายงานกิจกรรมสํานึกรักบานเกิดรวมใจกันพัฒนาชุมชน (แบบ บรง.1-3)
รายเดือน  ภายในวันที่

 2 ของเดือน

6
แบบรายงานโครงการเสริมสรางความเขมแข็งและสุขภาวะในการทํางานแกแรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคน

พิการและแรงงานผูสูงอายุ) (แบบ บรง.1-4)

รายเดือน  ภายในวันที่

 2 ของเดือน

7
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ.

2561 (แบบ บรง.2)

รายเดือน  ภายในวันที่

 2 ของเดือน

8
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ บรง.3)

รายเดือน  ภายในวันที่

 2 ของเดือน

9 แบบรายงานความประทับใจของบัณฑิตแรงงานแตละศูนยแรงงานอําเภอ (แบบ บรง.4)
รายไตรมาส ภายใน

วันที่ 2 ของไตรมาส

ถัดไป

10 แบบรายงานการติดตามผลการใหบริการดานแรงงานแกประชาชน (รายบุคคล) (แบบ บรง.4-1) เก็บไวที่สํานักงาน

11
รายงานสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการดานแรงงานจากการประสานการใหบริการของบัณฑิต

แรงงาน (แบบ บรง. 5)

ภายในวันที่ 15 

กันยายน 2561

สรุปแบบรายงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561



แบบ บ.รง. 1

ลําดับที่ ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

(Activity)/งานโครงการ

หนวยงาน เปาหมายรวม หนวยนับ เปาหมายงานจังหวัด

 (12 เดือน)

ผลงาน

ประจําเดือน

................

รวมผลงานสะสม หมายเหตุ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดาน

แรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต

กิจกรรมหลัก จางบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงานในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต 380 คน

1 กิจกรรม ประสานการใหบริการดานแรงงานใน

พื้นที/่ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน

1.1 ประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่/ชุมชน

โดยบัณฑิตแรงงาน สรจ. 41,800 คน

1) ดานจัดหางาน

2) ดานฝกอาชีพ/พัฒนาทักษะ

3) ดานคุมครองแรงงานและสวัสดิการ

4)  ดานสิทธิประโยชนการประกันสังคม

จํานวนบัณฑิตแรงงาน ปงบประมาณ พ .ศ.2561
1.2 ศูนยแรงงานอําเภอเคลื่อนที่ใหบริการดวยรอยยิ้ม

สูชุมชน (จัดทําแบบบรง.1-1สงใหกลุมสภ.เมื่อ

ดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 เดือน)

สรจ.

37 ครั้ง

 จํานวนครั้ง 37 ครั้ง

 จํานวนคน 3,700 คน

1.3 หนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ(จัดทําแบบบรง. 1- 2 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จภายใน1 เดือน)

สรจ.

 จํานวนครั้ง 37 ครั้ง

 จํานวนคน 640 คน

1.4 สํานึกรักบานเกิดรวมใจพัฒนาชุมชน (แบบ บรง.

1-3 เมื่อดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 เดือน)

สรจ.

 จํานวนคน 7,400 คน

1.5 เสริมสรางความเขมแข็งและสุขภาวะในการ

ทํางานแกแรงงานนอกระบบ รวมแรงงานคน

พิการและแรงงานผูสูงอายุ บรง. 1- 4 เมื่อ

ดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 เดือน)

สรจ.

 จํานวนคน 592 คน

2 กิจกรรม ดําเนินงานศูนยแรงงานประจําอําเภอ สรจ./สภ.

1)
สํารวจ และบันทึก และประมวลผลขอมูลดาน

แรงงานใหเปนปจจุบัน (ทบทวน)

37 ครั้ง

2)
จัดทํารายงานผลการสํารวจขอมูลระดับอําเภอ/

จังหวัด/ภาพรวม

สรจ./สภ.

3) ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานแรงงาน สรจ. 444 ครั้ง

4) ประชาสัมพันธขอมูลการสํารวจควบคูกับการชี้ชวน

ใหใชประโยชนจากขอมูล (ระดับตําบล/อําเภอ/

จังหวัด) (บัณฑิตแรงงาน 1 คน:4ครั้ง:เดือน)

สรจ. 18,240 ครั้ง

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ .ศ.2561

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561

สํานักงานแรงงานจังหวัด...................................... ประจําเดือน.............................



5 จัดทําแผนความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของ/

ผูนําชุมชน/ในการใชประโยชนจากขอมูล (ระดับ

ตําบล/อําเภอ/จังหวัด)

สรจ. 331 ครั้ง

6 ติดตามประเมินผลและขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการ

นําขอมูลไปใชประโยชนตามแผนความรวมมือฯ

สรจ. 2 ครั้ง

7 เสนอแผนงาน/โครงการ/คําของบประมาณ สรจ. 37 ครั้ง

8 พัฒนาเว็บไซตศูนยแรงงานประจําอําเภอ สรจ. 4 ครั้ง

9) การใชประโยชนจากการสํารวจขอมูลฯ สรจ.

3 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน สภ.
3.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางศักยภาพ

บัณฑิตแรงงาน

  จํานวนครั้งในการจัดสัมมนา สภ. 1 ครั้ง สวนกลาง

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางศักยภาพ

บัณฑิตแรงงาน หลักสูตร             การออกแบบ

อินโฟกราฟกส สรจ.

  จํานวนครั้งในการจัดสัมมนา 1 ครั้ง สรจ.

4 กิจกรรม บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน สภ./สรจ.
1) ประชุมมอบหมายงาน/ติดตามผลการปฏิบัติงาน

บัณฑิตแรงงาน 48 ครั้ง

2) ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ 60 ครั้ง

3) นิเทศงานบัณฑิตแรงงานในพื้นที่ 18 ครั้ง

4) ประเมินผลการปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงาน 20 ครั้ง

5 กิจกรรมอื่น ๆ ที่ดําเนินการนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ

6 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน (ถามี)

7 แนวทางแกไข (ถามี)

ลงชื่อ...................................................ผูจัดทําขอมูล

      (                   )

ตําแหนง..........................................

โทร................................................

วัน/เดือน/ป.....................................



แบบ บ.รง. 1 (เงิน)

ลําดับ รายการ งบไดรับ (1) ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 รวมใชจาย(2) คงเหลือ(3) =1-2 หมายเหตุ

1 คาตอบแทนบัณฑิตแรงงาน 100 10 20 30 70

2 เงินประกันสังคม

3
ศูนยแรงงานอําเภอเคลื่อนที่ใหบริการ

ดวยรอยยิ้มสูชุมชน

4 หนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ

5 สํานึกรักบานเกิดรวมใจกันพัฒนาชุมชน

6 เสริมสรางความเขมแข็งและสุขภาวะใน

การทํางานฯ

7 คาใชจายบริหารจัดการศูนยแรงงานฯ

8 พัฒนาเว็บไซต

9 คาวัสดุคอมพิวเตอรศูนย

10 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริม

สรางศักยภาพบัณฑิตแรงงาน

หลักสูตร การออกแบบอินโฟกราฟกส

11 คาเชาบริการอินเตอรเนต

 - คา Aircard

 - คา Wifi

12 คาใชจายในการจัดประชุมชี้แจง/สัมมนา

13 คาใชจายในการติดตาม นิเทศ ประเมินผล

14 อื่น ๆ................

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

1. งบที่ไดรับขอใหระบุวงเงินที่ไดรับจัดสรรทั้งป ลงชื่อ...................................................ผูจัดทําขอมูล

2. ผลการใชจายเงินขอใหรายงานผลเงินตามที่ตัดยอดในระบบGF MIS แลว       (                   )

3. รายการคาใชจายสามารถระบุไดตามคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นจริง ตําแหนง..........................................

โทร................................................

วัน/เดือน/ป.....................................

แบบรายงานผลการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

สํานักงานแรงงานจังหวัด...................................... ประจําเดือน.............................



(แบบ บรง.1-1) 

โครงการศูนยแรงงานอําเภอเคลื่อนท่ีใหบริการดวยรอยย้ิมสูชุมชน 

ศูนยแรงงานอําเภอ............................................... 

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

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

-เหตุผลความจําเปนของโครงการฯ....................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

-กิจกรรมท่ีดําเนินการ........................................................................................................................................... 

-ระยะเวลาดําเนินการ จํานวน.............................ชม./วัน ดําเนินการเม่ือ(วัน/เดือน/ป)....................................... 

-จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน.....................................คน อยูในพ้ืนท่ีตําบล/อําเภอ...................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

-รายจายจริง(บาท)................................................................................................................................................ 

-ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ.................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

-ขอใหแนบภาพประกอบกิจกรรม พรอมคําบรรยายภาพ(อยางนอย 2 ภาพ) 

 

 

ลงชื่อ............................................................ผูรายงาน 

                                                               (...........................................................) 

                                                             โทร.......................................................... 

                                                          วัน/เดือน/ป..................................................... 



(แบบ บรง.1-2) 

โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ 

กลุมอาชีพ......................................................................................................... 

ศูนยแรงงานอําเภอ.....................................จังหวัด............................................. 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

-เหตุผลความจําเปนของโครงการฯ....................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

-กิจกรรมท่ีดําเนินการ........................................................................................................................................... 

-ระยะเวลาดําเนินการ จํานวน.............................ชม./วัน ดําเนนิการเม่ือ(วัน/เดือน/ป)....................................... 

-จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน.....................................คน อยูในพ้ืนท่ีตําบล/อําเภอ...................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

-รายจายจริง(บาท)................................................................................................................................................ 

-ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ.................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

-ขอใหแนบภาพประกอบกิจกรรม พรอมคําบรรยายภาพ(อยางนอย 2 ภาพ) 

 

 

ลงชื่อ............................................................ผูรายงาน 

                                                               (...........................................................) 

                                                             โทร.......................................................... 

                                                          วัน/เดือน/ป..................................................... 



(แบบ บรง.1-3) 

กิจกรรมสํานึกรักบานเกิดรวมใจกันพัฒนาชุมชน 

โครงการ..................................................................... 

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

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

- เหตุผลความจําเปนของโครงการฯ..................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

- กิจกรรมท่ีดําเนินการ......................................................................................................................................... 

- มีการบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนหรือไม 

 ไมมี 

 มี (ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม)....................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

- ระยะเวลาดําเนินการ .......................................................................................................................................  

- สถานท่ีดําเนินการ............................................................................................................................................. 

- จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน.....................................คน  

- รายจายจรงิ (บาท)............................................................................................................................................ 

- ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

- ขอใหแนบภาพประกอบกิจกรรม พรอมคําบรรยายภาพ (อยางนอย 2 ภาพ) 

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

                                                                         โทรศัพท....................................................... 
                                                                     วัน/เดือน/ป.................................................... 



(แบบ บรง.1-4) 

โครงการเสริมสรางความเขมแข็งและสุขภาวะในการทํางานแกแรงงานนอกระบบ 

(รวมแรงานคนพิการและแรงงานสูงอายุ) ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

ศูนยแรงงานประจาํอําเภอ.............................................จงัหวัด.............................................. 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 

- เหตุผลความจําเปนของโครงการฯ.................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

- กิจกรรมท่ีดําเนินการ......................................................................................................................................... 

- ระยะเวลาดําเนินการ จํานวน...........................ชม./วัน ดาํเนินการเม่ือ(วัน/เดือน/ป)....................................... 

- จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน.................................คน อยูในพ้ืนท่ีตําบล/อําเภอ...................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

-รายจายจริง (บาท).............................................................................................................................................. 

- ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ............................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

- ขอใหแนบภาพประกอบกิจกรรม พรอมคําบรรยายภาพ(อยางนอย 2 ภาพ) 

 

 

ลงชื่อ............................................................ผูรายงาน 

                                                               (...........................................................) 

                                                             โทร.......................................................... 

                                                          วัน/เดือน/ป..................................................... 



 
 
 

   (แบบ บรง.2) 
 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดผลผลิตสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักงานแรงงานจังหวัด....................................................................... 
ประจําเดือน........................ 

 

โครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

ชื่อตัวชี้วัดผลผลติ ผลการ
ปฏิบัติงาน 

(คน) 

คําชี้แจงเพ่ิมเติม/ปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข 

เชิงปริมาณ 

จํานวนบัณฑิตแรงงาน (เปาหมาย 380 คน) 

  

เชิงคุณภาพ 

จํานวนประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใตท่ีไดรับบริการดานแรงงานจาก
บัณฑิตแรงงาน (เปาหมาย 41,800 คน) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 (แบบ บรง. 3 )  
 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักงานแรงงานจังหวัด....................................................................... 
ประจําเดือน........................ 

 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : ประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีไดรับบริการ  
                                        ดานแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน 
โครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

ชื่อตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน 

(คน) 

คําชี้แจงเพ่ิมเติม/ปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข 

รอยละ 40 ของจํานวนกลุมเปาหมายท่ีจัดสง
ไดรับการบรรจุงาน และ/หรือ ผานการพัฒนา
ทักษะฝมือ และ/หรือไดรับสิทธิประโยชนตาม
กฎหมาย  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(แบบ บรง.4) 

 
แบบรายงานความประทับใจของบัณฑิตแรงงานแตละศูนยแรงงานอําเภอ (รายบุคคล) 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ศูนยแรงงานอําเภอ................................................................... 
จังหวัด............................................. 

 

ความประทับใจ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีไดรับ
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
- ขอใหแนบภาพถายพรอมคําบรรยายภาพ อยางนอย 2 ภาพ 
  

      ลงชื่อ...................................................................... 
             (....................................................................) 
      บัณฑิตแรงงานประจําตําบล........................................... 
      วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ.................... 
 
หมายเหต ุ
ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลท่ีไดจากผลผลิต หรือผลลัพธของการปฏิบัติกิจกรรมงาน 
 

   



 
(แบบ บรง.4-1) 

 
แบบรายการติดตามผลการใหบริการดานแรงงานแกประชาชน (รายบุคคล) 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจงัหวัดชายแดนภาคใต 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

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

ก.ขอมูลการขอรับบริการ 
   ๑.ขอมูลผูขอรับบริการ 
 ชือ่...........................................................................นามสกุล.................................................................. 
 ท่ีอยู........................................................................................................................................................ 
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.......................................................................................................... 
 หมายเลขโทรศัพท.................................................................................................................................. 
 อาชีพ.............................................................รายไดเฉลี่ย (ตอเดือน) .............................................บาท 
  

   ๒.ขอรับบริการดาน 
  จัดหางาน (ระบุ)................................................................................................................................ 
  พัฒนาฝมือแรงงาน (ระบุ)................................................................................................................. 
  ประกันสังคม (ระบุ)........................................................................................................................... 
  สวัสดิการและคุมครองแรงงาน (ระบุ)............................................................................................... 
 

      ลงชื่อ..............................................................ผูใหบริการ 
             (                                             ) 
      บัณฑิตแรงงานประจําตําบล........................................... 
      วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ................... 
 

  ตัวชี้วัด : รอยละของประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนท่ี มีอาชีพและ/หรือรายไดเพ่ิมข้ึน 
 
ข.ขอมูลการใหบริการ 
   ๑. ไดรับบริการ(ระบุรายละเอียดการใหบริการ) .............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ๒. ผลลัพธดานการมีอาชีพและหรือรายไดเพ่ิมข้ึน (ระบุรายละเอียด) .............................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

      ลงชื่อ..............................................................ผูติดตามผล 
            (                                              ) 
      บัณฑิตแรงงานประจําตําบล.............................................. 
      วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ.................... 



 
 

(แบบ บรง. 5) 
แบบรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการดานแรงงาน 

จากการประสานงานของบัณฑิตแรงงาน 
แบบสํารวจความพึงพอใจประชาชน ท่ีไดรับบริการดานแรงงาน 

โดยการประสานของบัณฑิตแรงงาน 
คําอธิบาย : ขอใหทานเติมเครื่องหมาย  ลงในชองวาง เพ่ือกระทรวงแรงงานจะไดนําขอมูลท่ีไดรับไป
ประมวลผลความพึงพอใจ เรื่องการประสานการใหบริการประชาชนดานแรงงานของบัณฑิตแรงงาน และนํา
ผลไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
1.  ขอมูลท่ัวไป 

1.1  เพศ  
     ชาย      หญิง 
      1.2  อาย ุ
     18 – 25 ป    26 – 35 ป    36 – 45 ป    46 – 59 ป    60 ปข้ึนไป 
      1.3  อาชีพ 
     ลูกจาง/ ผูประกันตน    ผูวางงาน    ผูประกอบอาชีพอิสระ   อ่ืน ๆ (ระบุ).................        

2.  ประเด็นความคิดเห็น 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. การใหขอมูล ขาวสารท่ีถูกตองและชัดเจนของ
บัณฑิตแรงงาน 

 
    

2. การใหบริการดวยความสุภาพ ออนนอม และ
เปนกันเอง 

 
    

3. การใหบริการมีความสะดวก และรวดเร็ว      
4. การใหบริการตรงกับความตองการ      
5. ความพึงพอใจโดยรวม      

 

3.  ทานเห็นวากระทรวงแรงงานควรมีการจางบัณฑิตแรงงาน ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีหรือไม อยางไร 
               ควรจาง เพราะ............................................................................................................................ 
               ไมควรจาง เพราะ........................................................................................................................ 
4.  ปญหา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ และการดําเนินงาน 
 ปญหา      1............................................................................................................................................. 
          2……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ขอเสนอแนะ 1.............................................................................................................................................     
   2............................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 

คําช้ีแจง 1. สรจ.สํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับบริการดานแรงงานโดยการนําบริการ/การประสานของบัณฑิตแรงงาน จํานวนไมนอยกวารอยละ 20 
ของประชาชนผูมารับบริการ และประมวลผลรายงาน สป.รง. 
            2. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ คํานวณโดยใชรูปแบบไลเคิลสเกล 
            3. รายงานผลการสํารวจใหกลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค สํานักตรวจและประเมินผล ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 
 
 



 
แบบประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจประชาชน ท่ีไดรับบริการดานแรงงาน 

โดยการประสานของบัณฑิตแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
สํานักงานแรงงานจังหวัด.......................................................... 

 
ประเด็นความคิดเห็น 

(1) 
จํานวนผูตอบ (2) คา 

เฉลี่ย 
(3) 

รอยละของ
ความพึง
พอใจ  
(4) 

รวม
(คน) 

มาก
ท่ีสุด
(คน) 

มาก
(คน) 

ปาน
กลาง
(คน) 

นอย
(คน) 

นอย
ท่ีสุด
(คน) 

1. การใหขอมูลขาวสารที่ ถูกตอง
และชัดเจนของบัณฑิตแรงงาน 

        

2. การใหบริการดวยความสุภาพ 
ออนนอม และเปนกันเอง 

        

3. การใหบ ริการมีความสะดวก 
และรวดเร็ว 

        

4. การให บ ริก ารต รง กับ ความ
ตองการ 

        

5. ความพึงพอใจโดยรวม         
รวม   

 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ และการดําเนินงาน 
…...….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
              
คําช้ีแจง 

1. สํานักงานแรงงานจังหวัดประมวลจากแบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการประชาชน พรอม
ขอเสนอแนะ จัดสงใหสํานักตรวจและประเมินผล กลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค 

2. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ คํานวณโดยใชรูปแบบไลเคิลสเกล 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
วิธีการคํานวณรอยละความพึงพอใจของประชาชน ท่ีไดรับบริการดานแรงงาน 

(ปรับปรุงจากคูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557) 
ในการคํานวณรอยละของความพึงพอใจของผูใชบริการ รวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจ ซ่ึงแบบ
สํารวจความพึงพอใจมีการประเมินความคิดเห็นผูรับบริการใน 5 ดาน ไดแก  

 
        ในสวนของระดับความพึงพอใจแบงเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด (รอยละ 81 – 100 หรือ 5 คะแนน) 
มาก (รอยละ 61 – 80 หรือ 4 คะแนน) ปานกลาง (รอยละ 41 – 60 หรือ 3 คะแนน) นอย (รอยละ 21 – 40 
หรือ 2 คะแนน) และนอยท่ีสุด (รอยละ 1 – 20 หรือ 1 คะแนน) 
        ดังนั้นในการคํานวณรอยละของความพึงพอใจฯ นั้น ตองใชหลักการคํานวณแบบรอยละในแตละ
ประเด็นความคิดเห็นท้ัง 5 ดาน เพ่ือทําใหทราบคุณภาพการใหบริการของบัณฑิตแรงงานในปจจุบันและนําผล
นั้นมาปรับปรุงการใหบริการ และการดําเนินงานของบัณฑิตแรงงานใหสามารถตอบสนองความตองการและ
สรางความพึงพอใจสูงสุดแกประชาชน  

(1) วิธีการคํานวณ 
ข้ันตอนท่ี 1 รวบรวมแบบสํารวจความพึงพอใจ และตรวจสอบแบบสํารวจวาตอบครบถวนหรือไม ซ่ึง
แบบสอบถามในสวนของขอท่ี 1 และขอท่ี 2 ควรตอบครบทุกขอ 
ข้ันตอนท่ี 2 นับจํานวนผูตอบ (ความถ่ี) ในแตละประเด็นความคิดเห็น จําแนกตามระดับความพึงพอใจและใส
ขอมูลลงในตารางแบบประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนฯ ชอง (2) 
ข้ันตอนท่ี 3 คํานวณหาคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในแตละประเด็นความคิดเห็นตามสูตรการคํานวณดังนี ้
            
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

(1) ดานการให
ขอมูลขาวสารท่ี
ถูกตองชัดเจน

(2) ดานการ
ใหบริการดวย
ความสุภาพ    

ออนนอม เปน
กันเอง

(3) ดานการ
ใหบริการมีความ

สะดวกและ
รวดเร็ว

(4) ดานการ
ใหบริการตรงกับ
ความตองการ

(5) ดานความ      
พึงพอใจโดยรวม

 
คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ      = (จํานวนผูเลือกตอบมากท่ีสุด x 5) 

        + (จํานวนผูเลือกตอบมาก  x 4) 
             + (จํานวนผูเลือกตอบปานกลาง x 3) 

       + (จํานวนผูเลือกตอบนอย x 2) 
            + (จํานวนผูเลือกตอบนอยท่ีสุด x 1) 

                       จํานวนผูตอบประเด็นความเห็นยอยท้ังหมดในแตละประเด็น 
 



 
 
  เม่ือคํานวณไดคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจแลวใหใสในตารางคํานวณรอยละของความพึงพอใจชอง (3) ในแต
ละประเด็นความคิดเห็น 
ข้ันตอนท่ี 4 หลังจากไดคาคะแนนเฉลี่ยในแตละประเด็นแลว นําคาคะแนนเฉลี่ยในแตละประเด็น มาหา
คาเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจตอการบริการท้ังหมดตามสูตรตอไปนี ้
 

คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจตอการบริการท้ังหมด = 
(คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นท่ี 1 + ประเด็นท่ี 2 + ..... + ประเด็นท่ี 5) 

จํานวนประเด็นยอยท้ังหมด = 5 
เม่ือคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจตอการใหบริการท้ังหมดแลวใหใสในชอง (3) บรรทัดรวม 
ข้ันตอนท่ี 5 แปรคาคะแนนความพึงพอใจในรูปของรอยละ หลังไดคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแลว จะแปร
คาคะแนนเฉลี่ยเปนรอยละ ตามสูตรดังนี้ 
 

รอยละของความพึงพอใจ      =         คาเฉลี่ยความพึงพอใจ    
                                                                                                x 100          

                                               คะแนนสูงสุดของคาเฉลี่ย = 5                                                                           
เม่ือคํานวณไดคารอยละของความพึงพอใจใหใสในชอง (4) รวมท้ังบรรทัดรวมซ่ึงใชสูตรเดียวกัน 
 

(2) ตัวอยางวิธีการคํานวณรอยละของความพึงพอใจ 
ตาราง ตัวอยางวิธีการคํานวณรอยละของความพึงพอใจตามแบบประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีไดรับบริการดานแรงงานฯ 
 

 
ประเด็นความคิดเห็น 

(1) 

จํานวนผูตอบ (2) คาเฉล่ีย
(3) 

รอยละ
ของความ
พึงพอใจ 

(4) 

รวม 
(คน) 

มากที่สุด 
(คน) 

มาก 
(คน) 

ปานกลาง 
(คน) 

นอย 
(คน) 

นอยที่สุด 
(คน) 

1.ดานการใหขอมูล
ขาวสารท่ีถูกตองและ
ชัดเจนของบัณฑิต
แรงงาน 

 
 

220 

 

 
 

150 

 

 
 

50 

 

 
 

15 

 
 

5 

 
 

- 

 
 

4.57 

 
 

91.4 

2.การใหบริการดวย
ความสุภาพ ออนนอม
และเปนกันเอง 
 

 
 

220 

 
 

160 

 
 

55 

 
 

5 

 
 

- 

 
 

- 
 

 
 

4.70 

 
 

94 

3.การใหบริการมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

 

220 

 

150 

 

45 

 

20 

 

5 

 

- 
 

4.55 

 

91 

4.การใหบริการตรงกับ
ความตองการ 

 

220 

 

155 

 

50 

 

12 

 

3 

 

- 
 

4.62 

 

92.4 

5. ความพึงพอใจ
โดยรวม 

 

220 

 

160 

 

55 

 

5 

 

- 
 

- 
 

4.70 

 

94 

 
รวม 

 
4.63 

 
92.6 

 
 



 
ข้ันตอนท่ี 1 รวบรวมแบบสํารวจทัศนคติฯ ไดจํานวน 220 แบบ 
ข้ันตอนท่ี 2 นับจํานวนผูตอบ (ความถ่ี) ในแตละประเด็นความคิดเห็นจําแนกตามระดับความพึงพอใจ 
และใสขอมูลลงในตารางคํานวณรอยละของความพึงพอใจ ชอง (2) เชน ประเด็นการใหขอมูลขาวสารท่ี
ถูกตองและชัดเจนของบัณฑิตแรงงาน มีจํานวนความพึงพอใจมากท่ีสุด 150 คน พึงพอใจมาก 50 คน 
พึงพอใจปานกลาง 15 คน พึงพอใจนอย 5 คน เปนตน ท้ังนี้ตองประมวลผลใหครบถวนในแตละ
ประเด็น  
ข้ันตอนท่ี 3 คํานวณหาคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในแตละประเด็นตามสูตร เชน ประเด็นดานการให
ขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและชัดเจนของบัณฑิตแรงงาน 
 

              คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ  =  (150 x 5) + (50 x 4) + (15 x 3) + (5 x 2) 
                                 220 

เม่ือคํานวณไดคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจแลวใหใสในตารางชอง (3) ในแตละประเด็นความคิดเห็น 
ข้ันตอนท่ี 4 หลังจากไดคาเฉลี่ยในแตละประเด็นแลว นําคาเฉลี่ยในแตละประเด็นมาหาคาเฉลี่ยใน
ภาพรวมความพึงพอใจตอบริการท้ังหมดตามสูตรดังนี ้

        คาเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอตอใจบริการท้ังหมด     =     4.57 + 4.70 + 4.55 + 4.62 + 4.70  
      5 
บริการเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจท้ังหมดท่ีได 4.63 ใสในชอง (3) บรรทัดรวม 
ข้ันตอนท่ี 5 แปรคาคะแนนเฉลี่ยเปนรอยละตามสูตรในแตละประเด็น รวมท้ังประเด็นรวมใสในชอง (4)  
 
รอยละของความพึงพอใจในประเด็นท่ี 1      =      4.57 x 100        =     91.4 

    5  
                                                             
        รอยละของความพึงพอใจในประเด็นท่ี 2      =       4.70  x 100        =     94 
         5 
 

รอยละของความพึงพอใจในประเด็นท่ี 3      =      4.55 x 100        =     91 
       5 

 
รอยละของความพึงพอใจในประเด็นท่ี 4      =      4.62 x 100        =     92.4 

       5 
 

รอยละของความพึงพอใจในประเด็นท่ี 5      =      4.70 x 100        =     94 
       5 

                   รวม                            =      4.63 x 100       =     92.6 
       5 

หมายเหตุ ขอใหสงตารางวิธีการคํานวณรอยละของความพึงพอใจท่ีประมวลผลแลวใหสํานักตรวจและ 
ประเมินผล กลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2560 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม/แบบรายงาน

โครงการจางงานเรงดวนและ

พัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทา

ความเดือดรอนดานอาชพี 



เปา 

หมาย
ผล อําเภอ ตําบล หมูบาน

กวาง ยาว ลึก
ปริมาณ

 พท.

(เมตร) (เมตร) (เมตร)
(ตางราง

เมตร)
เมตร กิโลเมตร

ตาราง

กิโลเมตร

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (15)X(16)=(17) (18) (19) (20) (21)

1. กิจกรรมจางงานเรงดวน

1.1 ขุดลอก คู คลอง บึง แหลงน้ํา ซอมแซมฝาย

1.2 สราง ซอมแซมฝาย ชะลอน้ํา

1.3 สรางแนวกันไฟปา

1.4 ซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชน เชน 

ปรับปรุง/ซอมแซมวัด/โรงเรียน/มัสยิด

1.5 อื่นๆ (ระบุ)........................................................

 

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

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

ประจําเดือน................................................. (ยอดสะสม ณ ปจจุบัน)

ลําดับ

ที่
กิจกรรม/หลักสูตร

ขนาดพื้นที่ที่ดําเนินงาน

คู คลอง บึง แหลงน้ํา สรางฝาย 

ซอมแซมฝาย ทาสี
สรางแนวกันไฟปา

ผูเขารวม

กิจกรรม

(คน)

  จํานวน

วันที่

ดําเนินการ

หนวยงานที่

ดําเนินงาน

ในพื้นที่

หมายเหตุ

รวมกิจกรรมจางงานเรงดวน

งบประมาณ

ที่เบิกจาย 

(บาท)

จํานวนกิจกรรม

จํานวนวัน

ทํางาน (Man

 day)

ประชาชน

ในพื้นที่ที่

ไดรับ

ประโยชน 

(คน)ระยะทาง

พื้นที่ดําเนินโครงการ (ระบุชื่อ)



เปา หมาย ผล อําเภอ ตําบล หมูบาน

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (8)X(9)=(10) (11) (12) (13) (14)

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ

หลักสูตรชางชุมชน

2.1 กลุมสาขาอาชีพชางเครื่องกล

2.1.1 หลักสูตรซอมรถจักรยานยนต

2.1.2 หลักสูตร........................................................

2.2 กลุมสาขาอาชีพชางไฟฟา

2.2.1 หลักสูตรชางเดินสายไฟฟาในอาคาร

2.2.2 หลักสูตร.........................................................

2.3 กลุมสาขาอาชีพชางกอสราง

2.3.1 หลักสูตรการกออิฐฉาบปูน

2.3.2 หลักสูตร.........................................................

2.4 กลุมสาขาอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป

2.4.1 หลักสูตรเทคนิคการจัดดอกไมแบบสรางสรร

2.4.2 หลักสูตร.....................................................

2.5 กลุมสาขาอาชีพธุรกิจบริการ

2.5.1 หลักสูตรการนวดแผนไทย

2.5.2 อื่นๆ (ระบุ)......................................................

.................................................................................

2.6 กลุมอาชีพอื่น ๆ (ระบุ)..............................................

.................................................................................

     

 งบบริหาร  : บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น : บาท
หมายเหตุ  หากมีกลุมผูสูงอายุหรือกลุมจัดตั้งใหม ใหระบุในชองหมายเหตุใหชัดเจนดวย เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บกลุมขอมูล

ประชาชนใน

พื้นที่ที่ไดรับ

ประโยชน (คน)

งบประมาณที่

เบิกจาย (บาท)

หนวยงานที

ดําเนินงานใน

พื้นที่

หมายเหตุ

รวมกิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ

รวมกิจกรรมจางงานเรงดวน + พัฒนาทักษะฝมือทั้งสิ้น

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

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

ประจําเดือน................................................. (ยอดสะสม ณ ปจจุบัน)

ลําดับ

ที่

กิจกรรม/หลักสูตร จํานวนกิจกรรม พื้นที่ดําเนินโครงการ (ระบุชื่อ)
  จํานวน

วันที่

ดําเนินการ

ผูเขารวม

กิจกรรม(คน)

จํานวนวัน

ทํางาน (Man

 day)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม/แบบรายงานการ

ประสานการใหบริการดาน

แรงงานในพืน้ท่ีโดย 

อาสาสมัครแรงงาน 



แผนการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงาน (ตามแผนปฏิบัติการของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2561 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน
จาก สรจ.ทั้ง 76 จังหวัดๆละ 1 คน 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องจาก
ส่วนกลาง (ณ กรุงเทพมหานคร) 

สภ.  
29 พ.ย – 1 

ธ.ค.  
      

 

   

1.การประสานการให้บริการด้าน
แรงงานโดยอาสาสมัครแรงงาน(ช้ีเป้า) 
 - ประชุมชี้แจงแนวทางแก่ อสร. 
 - คัดเลือก อสร.ดีเด่น ปี 61 

อสร. 
สรจ. 

 

  

 

    

  

  

2. ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน สรจ. 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
3.กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 
โดยอาสาสมัครแรงงาน 

สรจ. 
 
13 ต.ค.60 

 
 

         

4.โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
เครือข่ายแรงงานระดับภูมิภาค 

สรจ./อสร. 
            

5.กิจกรรมคัดเลือกอาสาสมัคร
แรงงานดีเด่นระดับจังหวัด  
จ านวน 1 คน 

สรจ. 
            

6. ส ารวจความพึงพอใจด้าน
อาสาสมัครแรงงาน(รายบุคคล:สภ.5) 

สรจ. 
            

7.โครงการ ส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดฯ  

สรจ./อสร. 
            

หมายเหตุ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จา่ยงบประมาณปี พ.ศ.2560 ของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ขอให้ด าเนินการและใช้จ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ภายในไตรมาสที่ 1 

ภายใน  2 พ.ค. 61 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

อาสาสมัครแรงงาน 1 คน ต่อผู้มาขอรับบริการ 30 คนต่อปี 

ภายใน ก.ค. 61 



ปฏิทินการรายงานผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงาน ประจ าปี พ.ศ.2561 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

1. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน (สภ. 1) 

อาสาสมัคร
แรงงาน 

วันที่ 
25 

วันที่ 
25 

วันที่ 
25 

วันที่ 
25 

วันที่ 
25 

วันที่ 
25 

วันที่ 
25 

วันที่ 
25 

วันที่ 
25 

วันที่ 
25 

วันที่ 
25 

วันที่ 
25 

2. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน (สภ.4)(ผลงาน+ผลเงิน) 
 - การประสานการให้บริการด้านแรงงาน 
โดย อาสาสมัครแรงงาน (ช้ีเป้า) 

- ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน 

- ภารกิจงานอ่ืนๆด้านอาสาสมัครแรงงาน 

สรจ.  วันที่ 2 วันที่ 2 วันที่ 2 วันที่ 2 วันที่ 2 วันที่ 2 วันที่ 2 วันที่ 2 วันที่ 2 วันที่ 2 วันที่ 2 

3. แจ้งการแต่งตั้ง/ปรับเปลี่ยน
ทะเบียนอาสาสมัครแรงงาน 

สรจ. 
 

           

4. กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 
โดยอาสาสมัครแรงงาน จ านวน 1 ชุด 

สรจ.   
วันที่ 
31  

         

5.รายงานผลการจัดโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแรงงาน
ระดับภูมิภาค 

สรจ.    
วันที่ 
31 

        

6.ส่งแบบลงความเห็นการพิจารณา
คัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น 
ประวัติและผลงานทั้งรูปเล่มและไฟล์ 
จ านวน 1 ชุด 

สรจ.        วันที่ 2     

7.โครงการ ส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดฯ 

สรจ.           
วันที่ 
31  

 

8. รายงานความพึงพอใจด้าน
อาสาสมัครแรงงาน(ภาพรวม:สภ.3) 

สรจ.      
วันที่ 
17 

     
 วันท่ี 

16 ต.ค. 



หมายเหต ุ 1) แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสมัครคนหางาน หรือ ใบสมัครฝึกอาชีพ ภาพถ่ายกิจกรรม และอื่นๆ  
                

 
 แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน 

ต าบล......................อ าเภอ.......................จังหวัด...................................... 
ประจ าเดือน...................................พ.ศ......................... 

กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน 
1. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน 
        - สื่อวิทยุ        
        - เสียงตามสาย 
        - ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
        - ประชุม/ประชาคม 
        - แจ้งข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานด้วยตนเอง 
        - อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................. 
 
2. งานบริการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  
   2.1 งานจัดหางาน 
 
 
   2.2 การพัฒนาฝีมือแรงงาน  
         
 

   2.3 งานคุ้มครองแรงงาน 
 
 

   2.4 งานประกันสังคม 
 
 
  
   2.5 งานสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานต่างประเทศ 
 
3. งานส ารวจข้อมูล 
    3.1 ความต้องการมีงานท า / ว่างงาน 
    3.2 ความต้องการด้านฝึกอาชีพ 
    3.3 แรงงานนอกระบบ 
    3.4 คนพิการ 
    3.5 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................. 
 

4. มีการให้ความรู้ ปรึกษา แนะน า แก่ลูกจ้างในสถานประกอบการ 
   (แนบรายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ จ านวนลูกจ้าง) 

- พบผู้เสพติดประสานส่งต่อเข้ารับการบ าบัดรักษา 
5. สถานประกอบการในพ้ืนที่แสดงความจ านงสนใจร่วม 
   (แนบแบบแสดงความจ านงสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ    
ยาเสพติด 
 

   
จ านวน...............................ครั้ง    
จ านวน...............................ครั้ง 
จ านวน...............................ครั้ง 
จ านวน...............................ครั้ง 
จ านวน...............................คน 
จ านวน..............................ครัง้ 

 
 
- มีผู้ต้องการสมัครงานพร้อมใบสมัครงาน 
                         จ านวน.....................คน 
 

- มีผู้ต้องการฝึกอาชีพพร้อมใบสมัคร  
                         จ านวน.....................คน 
 

- มีผู้ต้องการรับบริการด้านคุ้มครองแรงงาน    
  (เอกสารแนบ)        จ านวน...................คน 
   
- มีผู้สมัครผู้ประกันตน(มาตรา 40) 
  พร้อมใบสมัคร       จ านวน...................คน 
- มีผู้ต้องการรับบริการด้านประกันสังคม 
                           จ านวน..................คน 
- มีผู้ต้องการรับบริการด้านสิทธิประโยชน์ 
  ด้านแรงงานต่างประเทศ จ านวน...........คน 
 
   จ านวน..................ครั้ง...................คน   
   จ านวน..................ครั้ง...................คน     
   จ านวน..................ครั้ง...................คน     
   จ านวน..................ครั้ง...................คน     
   จ านวน..................ครั้ง..................คน   
 

รวมทั้งหมดจ านวน.........แห่ง  จ านวนลูกจ้าง........คน 
 
จ านวน.............แห่ง  จ านวนลูกจ้าง..............คน 
    ด าเนินการป้องกันแก้ไขยาเสพติดใน สปก. ........แห่ง 
    โรงงานสีขาว......แห่ง TO BE NUMBER ONE ……แห่ง 
  

 
     ลงชื่อ.............................................................. 

                                                         (...........................................................) 
                        อาสาสมัครแรงงานประจ าต าบล................................. 
 

แบบ สภ. 1 



 
แบบรับเร่ืองส่งต่อของผู้ขอรับบริการด้านแรงงาน (รายบุคคล) 

จังหวัด…………………………………………………เดือน.........................พ.ศ............... 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
วันที่.........เดือน............................พ.ศ............... 

1. ข้อมูลผู้รับบริการ       
1.1 เลขที่รหัสประจ าตัวประชาชน          -                         -                                    -        - 
1.2 ชื่อ............................นามสกุล.......................................อายุ.........ปี วุฒิการศึกษา................................. 
      เลขที่............หมู่ที่..........ถนน........................ต าบล.......................อ าเภอ.......... ............... 
      จังหวัด...............................โทรศัพท์............................... 

            สถานภาพการท างาน               มีงานท า             ว่างงาน/ตกงาน 
2. รายละเอียดการรับบริการด้านแรงงาน (บริการที่ต้องการขอรับจากหน่วยงาน)      
            สมัครงานในประเทศ  สมัครฝึกอาชีพ             สิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน  
                สิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคม                        สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ         
                ด้านบริการข้อมูลข่าวสาร 
3. ช่องทางการเข้าสู่การรับบริการ 
              อาสาสมัครแรงงาน                   บัณฑิตแรงงาน             
              การให้บริการ ณ ส านักงานแรงงานจังหวัด          ออกหน่วยเคลื่อนที่โดยส านักงานแรงงานจังหวัด 
          ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน                    ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น                    
4. สรุปผลการให้บริการของส านักงานแรงงานจังหวัด 
 4.1 รายละเอียดการให้บริการ 
       - ส่งต่อให้หน่วยงานอ่ืน 
     ส านักงานจัดหางานจังหวัด                      สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 
                    ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
    ส านักงานประกันสังคมจังหวัด            หนว่ยงานอื่นๆ (ระบุ).......................... 

      - ด าเนินการโดยส านักงานแรงงานจังหวัด 
  สิทธิประโยชน์ด้านแรงงานต่างประเทศ             ให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

4.2 การติดตามผลการให้บริการ (ตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม) 
           ได้รับการฝึกอาชีพ  
           มีงานท า                  มีรายได้เสริม           ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครองแรงงาน 
          ได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม                ได้รบัสิทธิประโยชน์การท างานต่างประเทศ          
          ไม่สามารถติดต่อได้        ยังไม่ได้รับการแก้ไข เพราะ.............................................................. 

5. อ่ืนๆ....................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

               ลงช่ือ...............................................เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ 
                        (..................................................) 

         ต าแหน่ง..................................................... 
                  วันที่.........../...................../…………..…

แบบ สภ. 2 เลขที่…............. 



แบบ สภ. 3 
แบบรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน 

ผู้รับบริการด้านแรงงานจากการประสานงานของอาสาสมัครแรงงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จังหวัด......................................... 
****************************************************************************************************** 

จ านวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับบริการและตอบแบบสอบถาม.................คน  
1.ประเด็นความคิดเห็น   

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ ร้อยละของ

ความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. การให้ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง
และชัดเจนของอาสาสมัครแรงงาน 

      

2. การให้บริการด้วยความสุภาพ 
อ่อนน้อม และเป็นกันเอง 

      

3. การให้บริการมีความสะดวก และ
รวดเร็ว 

      

4. การให้บริการตรงกับความ
ต้องการ 

      

5. ความพึงพอใจโดยรวม       
2.สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ และการด าเนินงาน 
   ปัญหา 

1. ........................................................................................................................................................................ 
2. .............................................................................................................................................................. 
3. .............................................................................................................................................................. 
4. .............................................................................................................................................................. 
5. .............................................................................................................................................................. 

   ข้อเสนอแนะ 
1. ........................................................................................................................................................................ 
2. .............................................................................................................................................................. 
3. .............................................................................................................................................................. 
4. .............................................................................................................................................................. 
5. .............................................................................................................................................................. 

 

ค าช้ีแจง 
1. ส านักงานแรงงานจังหวัดประมวลจากแบบส ารวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนจัดส่งให้ส านักตรวจและประเมินผล 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค านวณตามแบบวิธีคิดในคู่มือการปฏิบัติงานฯ 
 

       รอบที่ 1 (ไตรมาสที่ 1 – 2) 
        

       รอบที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 – 4) 



หนา้ที ่1 สภ.4

งบประมาณ เป้าหมาย รวม

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

กิจกรรมหลัก 1 : ประสานการให้บรกิารดา้นแรงงาน

ก 1.1 ประสานการให้บริการด้านแรงงานในพ้ืนที่โดย

อาสาสมัครแรงงาน

ผลการเบิกจ่ายเงินตามกิจกรรม 1.1 ผลการเบิกจ่าย บาท 0

กิจกรรมหลัก 2 : บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่

ประชาชนในพ้ืนที/่ชุมชน

ก 2.1 การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการฯ

ผลการเบิกจ่ายเงินตามกิจกรรม 2.1 ผลการเบิกจ่าย บาท 0

1.1 งานจัดหางาน 
     - จ านวนผู้มาขอรับบริการ (อสร. ชี้เป้า) คน 0
     - จ านวนที่ได้รับการคัดกรองและส่งต่อ (สรจ. คัดกรอง) คน 0
     - จ านวนผู้ได้รับการบรรจงุาน ( สรจ. ติดตามผล) คน 0
1.2 งานฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
     - จ านวนผู้มาขอรับบริการ (อสร. ชี้เป้า) คน 0
     - จ านวนที่ได้รับคัดการกรองและส่งต่อ (สรจ. คัดกรอง) คน 0
     - จ านวนผู้ได้รับการฝึก/พัฒนาทักษะ (สรจ. ติดตามผล) คน 0
1.3 งานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน
     - จ านวนผู้มาขอรับบริการ (อสร. ชี้เป้า) คน 0
     - จ านวนที่ได้รับการคัดกรองและส่งต่อ (สรจ. คัดกรอง) คน 0

     - จ านวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ (สรจ. ติดตามผล) คน 0

ผลการด าเนินงาน

ผลการปฏิบัติงาน (ผลงานและผลเงิน)
โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอ่ย 

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน

ผลการด าเนินงาน

งบท างาน

แบบรายงานผลการปฎบิตัิงานและการใช้จ่ายเงิน ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนที่ได้รบับรกิารด้านแรงงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักงานแรงงานจังหวัด......................................................  ประจ าเดือน .................................     

ผลงาน การให้บริการด้านแรงงานเชิงบูรณาการ (น าส่งผลผลิตและเป้าหมายการให้บริการ สป.) ตามกิจกรรม 1.1 และ 2.1 จ าแนกตามภารกิจ ดังน้ี

งบท างาน

ผลการด าเนินงาน 



หนา้ที ่2 สภ.4
งบประมาณ เป้าหมาย รวม

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

ผลการปฏิบัติงาน (ผลงานและผลเงิน)
โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอ่ย 

1.4 งานสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม
     - จ านวนผู้มาขอรับบริการ (อสร. ชี้เป้า) คน 0
     - จ านวนที่ได้รับการคัดกรองและส่งต่อ (สรจ. คัดกรอง) คน 0
     - จ านวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ (สรจ. ติดตามผล) คน 0
1.5 สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
     - จ านวนผู้มาขอรับบริการ (อสร. ชี้เป้า) คน 0
     - จ านวนที่ได้รับการคัดกรองและส่งต่อ (สรจ. คัดกรอง) คน 0
     - จ านวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ (สรจ. ติดตามผล) คน 0

1.6 งานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ      

               โดยผ่านอาสาสมัครแรงงาน
0

     - จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการฯ (อสร. ส่งแผน) ผลการด าเนินงาน คน

     -  จ านวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ (อสร. อ าเนินการตามแผน) คน

รวมการให้บริการด้านแรงงาน ( 1.1 - 1.6 )
     - จ านวนผู้มาขอรับบริการ (อสร. ชี้เป้า) คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     - จ านวนที่ได้รับการคัดกรองและส่งต่อ (สรจ. คัดกรอง) คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     - จ านวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ (สรจ. ติดตามผล) คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     - จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการจา้งงานฯ โดย อสร. คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

คน 0
ครั้ง 0

กิจกรรมหลัก 1 : ประสานการให้บรกิารดา้นแรงงาน

ก 1.2 ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน ผลการด าเนินงาน คน 0

ผลการเบิกจ่ายเงินตามกิจกรรม 1.2 ผลการเบิกจ่าย บาท 0

ก 1.3 โครงการเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวง

1.7 งานให้ค าปรึกษา/ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน

งบรายการเฉพาะ

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน

รวมทัง้สิน้

งบรายการเฉพาะ

ไม่น าส่งผลผลิต



หนา้ที ่3 สภ.4
งบประมาณ เป้าหมาย รวม

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

ผลการปฏิบัติงาน (ผลงานและผลเงิน)
โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอ่ย 

        อาสาสมัครแรงงานรวมพลังแห่งความภักดี ร่วมใจ

ประสานพัฒนาบ้านเกิด ครั้ง 0

คน 0

ผลการเบิกจ่ายเงินตามกิจกรรม 1.3 ผลการเบิกจ่าย บาท 0

ก 1.4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน

ครั้ง 0

คน 0

ผลการเบิกจ่ายตามกิจกรรม 1.4 (ระบุงบประมาณ) บาท 0

ก 1.5 งานส านักงานแรงงานจังหวดัที่เก่ียวข้องกับ อสร.

 1. ประชุมเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการด าเนินงานแก ่อสร. คน 0

 2. ประชุมหัวหน้าส่วนที่มีวาระเกี่ยวขอ้งกบั อสร. คน 0

 3. ประชุมเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวกบังาน อสร. (พี่เล้ียง อสร.) คน 0

 4. ปรับปรุงค าส่ังคณะท างาน อสร. ระดับจงัหวัด

    /แต่งต้ังอาสาสมัครแรงงาน ครั้ง 0

 5. ปรับปรุงฐานขอ้มูลทะเบียนประวัติ อสร. คน 0

 6. แต่งต้ังคณะท างานคัดเลือก อสร.ดีเด่นระดับจงัหวัด ครั้ง 0

 7. ติดตามการด าเนินงานของแกนน า อสร. ครั้ง 0

 6. บริหารจดัการอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งกบังาน อสร. ครั้ง 0

ก 2.2 งานส านักงานแรงงานจังหวดัที่สนับสนุนการท างานของจังหวดั

ครัง้ 0

คน 0

ครัง้ 0

คน 0

วาระ 0

คน 0

ผลการด าเนินงาน

 1) ออกหน่วยเคลือ่นที ่โดย สรจ. เป็นหลัก

 2) ออกหน่วยเคลือ่นที ่โดยร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

 3) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด

ไม่น าส่งผลผลิต

ไม่น าส่งผลผลิต

ไม่น าส่งผลผลิต

ผลการด าเนินงาน

งบรายจ่ายอ่ืน



หนา้ที ่4 สภ.4
งบประมาณ เป้าหมาย รวม

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

ผลการปฏิบัติงาน (ผลงานและผลเงิน)
โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอ่ย 

 4) กิจกรรม/โครงการอ่ืนๆ ระบุ................................................ ครัง้ 0

คน

     กิจกรรม/โครงการอ่ืนๆ ระบุ................................................ ครัง้ 0

คน

กิจกรรมหลัก 1 : ด าเนินงานดา้นการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ

 - โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานประกอบการในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ ากวา่

 10 คน 0

1) ประชุมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน ครั้ง

คน 0

2) ให้ความรู้แก่ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ

ที่มีลูกจ้างต่ ากวา่ 10 คน
แห่ง

คน 0

3) ประสาน ส่งต่อบ าบัดรักษา  (กรณพีบผู้เสพติด)
ครั้ง

คน 0

ผลการเบิกจ่ายเงิน ตามกิจกรรมโครงการฯ ผลการเบิกจ่าย บาท 0

กิจกรรมหลัก 1 : จัดบรกิารดา้นแรงงานเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชวีิตและเสรมิสรา้งความปรองดอง

 - จ านวนการรวมกลุม่แรงงานนอกระบบ โดย อสร. ผลการด าเนินงาน กลุม่ 0

งบรายจ่ายอ่ืน

ผลการด าเนินงาน

แผนงานบูรณาการการสร้างความปรองดองและสมานฉนัท์ ภายใต้โครงการ : สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย(งบบูรณาการ)

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน

งบรายจ่ายอ่ืน

ไม่น าส่งผลผลิต

แผนงานบูรณาการ ป้องกนั ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ภายใต้โครงการ : เสริมสร้างการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด(โครงการในภาพรวม งบบูรณาการด้านยาเสพติด)



หนา้ที ่5 สภ.4
งบประมาณ เป้าหมาย รวม

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

ผลการปฏิบัติงาน (ผลงานและผลเงิน)
โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอ่ย 

ข้อคิดเห็น/ข้อแนะน าเพ่ิมเติม

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

วนัที่ ..........เดือน ......................... พ.ศ. ............

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ชือ่ - นามสกุล......................................................

ต าแหน่ง ....................................................



                                                    แบบ สภ. 5 
แบบส ารวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนผู้รับบริการด้านแรงงาน 

จากการประสานงานของอาสาสมัครแรงงาน 
************************* 

ค าอธิบาย : ขอให้ท่านเติมเครื่องหมาย ลงในช่องว่าง เพ่ือกระทรวงแรงงานจะได้น าข้อมูลที่ได้รับไปประมวลผล      
ความพึงพอใจ เรื่องการประสานการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพ้ืนที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน และน าผล
ไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการด าเนินงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
1.ข้อมูลทั่วไป 
   1.1 เพศ       ชาย        หญิง  
    1.2 อายุ        18 – 25 ปี          26 – 35 ปี            36 – 45 ปี            46 – 59 ปี           60 ปีขึ้นไป 
    1.3 อาชีพ              ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน        ผู้ว่างงาน      ประกอบอาชีพอิสระ        อ่ืนๆ (ระบุ)..................................... 
2. ประเด็นความคิดเห็น 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. การให้ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนของอาสาสมัครแรงงาน      
2. การให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง      
3. การให้บริการมีความสะดวก และรวดเร็ว      
4. การให้บริการตรงกับความต้องการ      
5. ความพึงพอใจโดยรวม      
 
3. ปัญหาในการปรับปรุงการให้บริการ และการด าเนินงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ และการด าเนินงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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



เกณฑ์คะแนน ผลการให้คะแนน
(คะแนน) (คะแนน)

๑ ดา้นวิสัยทัศน์ (คะแนนเตม็  ๑๐ คะแนน)

ใหแ้สดงวิสัยทัศนด้์านการใหบ้ริการประชาชนในภารกิจของ ๑๐

กระทรวงแรงงานด้านใดด้านหนึง่ในบทบาทของอาสาสมัครแรงงาน

(เปน็ลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาต่อคณะกรรมการก็ได้)

๒ ดา้นจิตอาสา (คะแนนเตม็  ๒๐ คะแนน)

๒.๑ เปน็ผู้มีจิตอาสาโดยเสียสละอุทิศเวลา ก าลังกายและ ๑๐

ก าลังใจ โดยช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี  มีผลงานเปน็รูปธรรม

อย่างสม่ าเสมอ

๒.๒ เปน็ผู้มีจิตอาสาอุทิศเวลาใหแ้ก่ส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ๑๐

และส่วนราชการอื่นอย่างต่อเนือ่ง  มีผลงานเปน็รูปธรรม

๓ ดา้นการพัฒนาตนเอง (คะแนนเตม็  ๒๐ คะแนน)

๓.๑ เปน็ผู้ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ๑๐

เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการประชุมสัมมนาที่ส่วนราชการ

กระทรวงแรงงานหรือส่วนราชการอื่นจัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ

๓.๒ มีภาวะความเปน็ผู้น า มีมนษุยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถเผยแพร่ ๑๐

ความรู้ด้านแรงงานและด้านอื่นๆที่ได้จากการพัฒนาตนเองเพื่อ

ถ่ายทอดใหแ้ก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อใหไ้ด้รับบริการที่ดี

๔ ดา้นความรู้และความสามารถตามหน้าที่อาสาสมคัรแรงงาน (คะแนนเตม็  ๕๐ คะแนน)

๔.๑ ผลงานดีเด่นในภารกิจของส านกังานแรงงานจังหวัด ๑๐

(เช่น การส ารวจจัดเก็บข้อมูลความต้องการด้านแรงงานของ

ประชาชนในพื้นที่)

๔.๒ ผลงานดีเด่นในภารกิจของส านกังานจัดหางานจังหวัด ๑๐

(เช่น การประชาสัมพันธ์งานจดทะเบยีนแรงงานต่างด้าว)

๔.๓ ผลงานดีเด่นในภารกิจของสถาบนั/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐

(เช่น การสนบัสนนุการฝึกอาชีพของประชาชนในชุมชน/พื้นที่

๔.๔ ผลงานดีเด่นในภารกิจของส านกังานสวัสดิการและคุ้มครอง ๑๐

แรงงานจังหวัด (เช่น การช่วยเหลือประชาชน กรณีถูกเลิกจ้าง

และไม่ได้รับความเปน็ธรรมจากการถูกเลิกจ้าง)

๔.๕ ผลงานดีเด่นในภารกิจของส านกังานประกันสังคมจังหวัด ๑๐

(เช่น การเชิญชวนใหม้ีผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐)

รวมทั้งสิน้ ๑๐๐

ผลงานดเีดน่แตล่ะดา้นล าดบั หมายเหตุ

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดเีดน่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ส านักงานแรงงานจังหวัด............................................



- ตัวอย่างร่างค าสั่ง - 
 
 
 
 
 

ค าสั่งจังหวัด........................................... 
ที่          /  ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

  ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิ
ประโยชน์ที่อาสาสมัครแรงงานจะพึงได้รับใน ๒ กรณี คือ ข้อ ๑๕ ก าหนดว่าอาสาสมัครแรงงานอาจได้รับ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ และสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่ปลัดกระทรวงแรงงาน
ก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และข้อ ๑๖ อาสาสมัครแรงงานที่ปฏิบัติงานดีเด่นอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ ให้ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าคณะผู้แทนคัดเลือกเพ่ือเข้ารับ    
โล่และเข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น 
  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น และเพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณผู้ท าคุณประโยชน์แก่
กระทรวงแรงงานด้านบริการประชาชน ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน วันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๑      
จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 
     (๑) แรงงานจังหวัด      ประธานกรรมการ 
     (๒) จัดหางานจังหวัด      กรรมการ 
     (๓) ผอ.สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด  กรรมการ 
     (๔) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด   กรรมการ 
     (๕) ประกันสังคมจังหวัด      กรรมการ 
     (๖) นักวิชาการแรงงานช านาญการ    เลขานุการฯ 

ส านักงานแรงงานจังหวัด 
ให้คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
๑. พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตาม

หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงแรงงานก าหนดให้เป็นอาสาสมัครดีเด่นในระดับจังหวัด จ านวน ๑ คน 
๒. รายงานผลการคัดเลือกให้จังหวัด และกระทรวงแรงงานทราบ เพ่ือประกาศเป็นอาสาสมัคร

ดีเด่นของจังหวัด และให้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณผู้ท าคุณประโยชน์แก่กระทรวงแรงงานด้านบริการ
ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย 

ทั้งนี้  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน..........วัน นับแต่วันที่รับทราบค าสั่ง 

 สั่ง  ณ  วันที่            เดือน                 พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

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



 

 

แบบเสนอข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด 

ประจ าปี ๒๕๖๑ 

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

๑. หน่วยงานที่เสนอ (เลือกตอบเพียง  ๑  ข้อ)   

 เสนอด้วยตนเอง      เสนอโดยหน่วยงานในสังกัด 

 เสนอจากอาสาสมัครแรงงาน   เสนอโดยส านักงานแรงงานจังหวัด    
 

๒. ประวัติส่วนตัวและครอบครัวของอาสาสมัครแรงงาน 

(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ     นามสกุล    เพศ   

อายุ  ปี วันเดือนปีเกิด       ศาสนา     

ที่อยู่ปัจจุบัน      บ้านเลขที่    หมู่ที่     อาคาร      

ตรอก/ซอย    ถนน        ต าบล/แขวง      

อ าเภอ/เขต      จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   

โทรศัพท์      โทรสาร    มือถือ      

บัตรประจ าตัวประชาชน   หรือบัตรข้าราชการเลขท่ี        

สถานที่ติดต่อได้สะดวก                  

ภูมิล าเนาเดิม             

ชื่อภรรยาหรือสามี       อาชีพ              

มีบุตร   คน  สถานที่ท างาน                  

 

๓. ระดับการศึกษาสูงสุด (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ) 

 ต่ ากว่ามัธยมต้น   มัธยมต้น   มัธยมปลาย / ปวช. หรือเทียบเท่า  

 อนุปริญญา / ปวส.   ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 
 

๔. การประกอบอาชีพ (เลือกตอบเพียง  ๑  ข้อ) 

 ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ (โปรดระบุต าแหน่ง).......................................................  

 ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น  เช่น  อบต.  อบจ.  ก านัน เป็นต้น 

     (โปรดระบุต าแหน่ง).................................................................. 

 ประกอบอาชีพ (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ) คือ 

  พนักงานบริษัท  รับจ้างท่ัวไป 

 อาชีพอิสระ / ธุรกิจส่วนตัว (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ) คือ 

   ด้านอุตสาหกรรม  ด้านเกษตรกรรม  

 ด้านพาณิชยกรรม  ด้านอ่ืนๆ........................................... 

รูปถ่าย 2 นิ้ว 



 

- ๒ - 

 

๕. ประวัติการท างานอาสาสมัครแรงงาน 

เริ่มปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงานเม่ือวันที่     เดือน       พ.ศ.    

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติจากอดีต – ปัจจุบัน (ประกอบเอกสารและภาพถ่าย (ถ้ามี)) 

             

             

             

             

              

             

              
 

๖. ผลงานที่ส าคัญดีเด่น (ประกอบเอกสารและภาพถ่าย (ถ้ามี)) 

             

             

             

             

              

             

              

- คุณธรรมในการด ารงชีวิต 

             

             

             

              

- สิ่งท่ีเป็นตัวอย่าง หรือแบบฉบับท่ีดีต่อผู้อ่ืนได้ 

             

             

             

              

 

 



 

- ๓ - 

 

๗. การเป็นสมาชิกหรือกรรมการขององค์การต่างๆ คือ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อองค์การ ต าแหน่ง 
ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง

จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

๘. การได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 

ล าดับ
ที ่

รางวัลหรือเกียรติคุณที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ เมื่อ พ.ศ. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

(ลงนาม)    ผู้เสนอ 

    (            ) 

   อาสาสมัครแรงงาน  

 

(ลงนาม)    ผู้รับรอง 

    (            ) 

                   แรงงานจังหวัดหรือผูแ้ทน 



 

แบบลงความเห็น 

การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จังหวัด….................................. 
 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
จังหวัด..................................ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า(นาย/นาง/นางสาว.)............................................ 
อาสาสมัครแรงงานประจ าต าบล..................................อ าเภอ...............................เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 
สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ 
จังหวัด.................................. 
 คณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

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

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

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

(ลงชื่อ)...........................................เลขานุการฯ 
       (..............................................) 
       นักวชิาการแรงงานช านาญการ 

      ส านักงานแรงงานจังหวัด......................................... 



เกณฑ์คะแนน ผลการให้คะแนน
(คะแนน) (คะแนน)

๑ ดา้นวิสัยทัศน์ (คะแนนเตม็  ๑๐ คะแนน)

ใหแ้สดงวิสัยทัศนด้์านการใหบ้ริการประชาชนในภารกิจของ ๑๐

กระทรวงแรงงานด้านใดด้านหนึง่ในบทบาทของบณัฑิตแรงงาน

(เปน็ลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาต่อคณะกรรมการก็ได้)

๒ ดา้นการท างานเป็นทีม (คะแนนเตม็  ๒๐ คะแนน)

พฤติกรรม และการปฏบิติัตนในการท างานร่วมกับผู้อื่น ๒๐

เพื่อใหก้ารด าเนนิงานตามท่ีได้รับมอบหมายบรรลุตามเปา้หมาย

๓ ดา้นการพัฒนาตนเอง (คะแนนเตม็  ๒๐ คะแนน)

๓.๑ เปน็ผู้ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ๑๐

เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการประชุมสัมมนาที่ส่วนราชการ

กระทรวงแรงงานหรือส่วนราชการอื่นจัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ

๓.๒ มีภาวะความเปน็ผู้น า มีมนษุยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถเผยแพร่ ๑๐

ความรู้ด้านแรงงานและด้านอื่นๆที่ได้จากการพัฒนาตนเองเพื่อ

ถ่ายทอดใหแ้ก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อใหไ้ด้รับบริการที่ดี

๔ ดา้นความรู้และความสามารถตามหน้าที่บัณฑิตแรงงาน (คะแนนเตม็  ๕๐ คะแนน)

๔.๑ ผลงานดีเด่นในภารกิจของส านกังานแรงงานจังหวัด ๑๐

(เช่น การส ารวจจัดเก็บข้อมูลความต้องการด้านแรงงานของ

ประชาชนในพื้นที่)

๔.๒ ผลงานดีเด่นในภารกิจของส านกังานจัดหางานจังหวัด ๑๐

(เช่น การประชาสัมพันธ์งานจดทะเบยีนแรงงานต่างด้าว)

๔.๓ ผลงานดีเด่นในภารกิจของสถาบนั/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐

(เช่น การสนบัสนนุการฝึกอาชีพของประชาชนในชุมชน/พื้นที่

๔.๔ ผลงานดีเด่นในภารกิจของส านกังานสวัสดิการและคุ้มครอง ๑๐

แรงงานจังหวัด (เช่น การช่วยเหลือประชาชน กรณีถูกเลิกจ้าง

และไม่ได้รับความเปน็ธรรมจากการถูกเลิกจ้าง)

๔.๕ ผลงานดีเด่นในภารกิจของส านกังานประกันสังคมจังหวัด ๑๐

(เช่น การเชิญชวนใหม้ีผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐)

รวมทั้งสิน้ ๑๐๐

ผลงานดเีดน่แตล่ะดา้นล าดบั หมายเหตุ

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบณัฑิตแรงงานดเีดน่ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๑

ส านักงานแรงงานจังหวัด............................................



- ตัวอย่างร่างค าสั่ง - 
 
 
 
 
 

ค าสั่งจังหวัด........................................... 
ที่          /  ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

   
  เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณผู้ท าคุณประโยชน์แก่กระทรวงแรงงานด้านบริการประชาชน ในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน วันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๑ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 
     (๑) แรงงานจังหวัด      ประธานกรรมการ 
     (๒) จัดหางานจังหวัด      กรรมการ 
     (๓) ผอ.สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด  กรรมการ 
     (๔) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด   กรรมการ 
     (๕) ประกันสังคมจังหวัด      กรรมการ 
     (๖) นักวิชาการแรงงานช านาญการ    เลขานุการฯ 

ส านักงานแรงงานจังหวัด 
ให้คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
๑. พิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเด่นของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตาม

หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงแรงงานก าหนดให้เป็นบัณฑิตแรงงานดีเด่นในระดับจังหวัด จ านวน ๑ คน 
๒. รายงานผลการคัดเลือกให้จังหวัด และกระทรวงแรงงานทราบ เพ่ือประกาศเป็นบัณฑิต

แรงงานดีเด่นของจังหวัด และให้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณผู้ท าคุณประโยชน์แก่กระทรวงแรงงานด้านบริการ
ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย 

ทั้งนี้  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน..........วัน นับแต่วันที่รับทราบค าสั่ง 

 สั่ง  ณ  วันที่            เดือน                 พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

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



 

 

แบบเสนอข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบัณฑิตแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด 

ประจ าปี ๒๕๖๑ 

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

๑. หน่วยงานที่เสนอ (เลือกตอบเพียง  ๑  ข้อ)   

 เสนอด้วยตนเอง      เสนอโดยหน่วยงานในสังกัด 

 เสนอจากอาสาสมัครแรงงาน   เสนอโดยส านักงานแรงงานจังหวัด    
 

๒. ประวัติส่วนตัวและครอบครัวของบัณฑิตแรงงาน 

(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ     นามสกุล    เพศ   

อายุ  ปี วันเดือนปีเกิด       ศาสนา     

ที่อยู่ปัจจุบัน      บ้านเลขที่    หมู่ที่     อาคาร      

ตรอก/ซอย    ถนน        ต าบล/แขวง      

อ าเภอ/เขต      จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   

โทรศัพท์      โทรสาร    มือถือ      

บัตรประจ าตัวประชาชน   หรือบัตรข้าราชการเลขท่ี        

สถานที่ติดต่อได้สะดวก                  

ภูมิล าเนาเดิม             

ชื่อภรรยาหรือสามี       อาชีพ              

มีบุตร   คน  สถานที่ท างาน                  

 

๓. ระดับการศึกษาสูงสุด (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ) 

 ต่ ากว่ามัธยมต้น   มัธยมต้น   มัธยมปลาย / ปวช. หรือเทียบเท่า  

 อนุปริญญา / ปวส.   ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 
 

๔. การประกอบอาชีพ (เลือกตอบเพียง  ๑  ข้อ) 

 ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ (โปรดระบุต าแหน่ง).......................................................  

 ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น  เช่น  อบต.  อบจ.  ก านัน เป็นต้น 

     (โปรดระบุต าแหน่ง).................................................................. 

 ประกอบอาชีพ (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ) คือ 

  พนักงานบริษัท  รับจ้างท่ัวไป 

 อาชีพอิสระ / ธุรกิจส่วนตัว (เลือกตอบเพียง ๑ ข้อ) คือ 

   ด้านอุตสาหกรรม  ด้านเกษตรกรรม  

 ด้านพาณิชยกรรม  ด้านอ่ืนๆ........................................... 

รูปถ่าย 2 นิ้ว 



 

- ๒ - 

 

๕. ประวัติการท างานบัณฑิตแรงงาน 

เริ่มปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงานเมื่อวันที่     เดือน       พ.ศ.    

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติจากอดีต – ปัจจุบัน (ประกอบเอกสารและภาพถ่าย (ถ้ามี)) 

             

             

             

             

              

             

              
 

๖. ผลงานที่ส าคัญดีเด่น (ประกอบเอกสารและภาพถ่าย (ถ้ามี)) 

             

             

             

             

              

             

              

- คุณธรรมในการด ารงชีวิต 

             

             

             

              

- สิ่งท่ีเป็นตัวอย่าง หรือแบบฉบับท่ีดีต่อผู้อ่ืนได้ 
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๗. การเป็นสมาชิกหรือกรรมการขององค์การต่างๆ คือ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อองค์การ ต าแหน่ง 
ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง

จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

๘. การได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 

ล าดับ
ที ่

รางวัลหรือเกียรติคุณที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ เมื่อ พ.ศ. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

(ลงนาม)    ผู้เสนอ 

    (            ) 

   บัณฑิตแรงงาน  

 

(ลงนาม)    ผู้รับรอง 

    (            ) 

                   แรงงานจังหวัดหรือผู้แทน 



 

แบบลงความเห็น 

การพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จังหวัด….................................. 
 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
จังหวัด..................................ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า(นาย/นาง/นางสาว.)............................................ 
บัณฑิตแรงงานประจ าต าบล......................................อ าเภอ..................................เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 
สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นบัณฑิตแรงงานดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ของ 
จังหวัด.................................. 
 คณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

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

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

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

(ลงชื่อ)...........................................เลขานุการฯ 
       (..............................................) 
       นักวชิาการแรงงานช านาญการ 

      ส านักงานแรงงานจังหวัด......................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม/แบบรายงานการ

กิจกรรมรวมพลังแหงความภักดี 

โดยอาสาสมัครแรงงาน 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

 กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ส านักงานแรงงานจังหวัด.......................................... 
 

1. ชื่อกิจกรรม (กรณชีื่ออื่น)..................................................................................................................................... 

2. สถานที่จดักิจรรม................................................................................................................................................ 

3. ระยะเวลาการด าเนินงาน..................................................................................................................................... 

4. จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม ..................คน   

5. งบประมาณที่ได้รบั.....................................บาท งบประมาณที่ใช้......................................บาท 

6. เนื้อหาสาระในการด าเนนิกิจกรรม (โดยสรุป) 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

7. กิจกรรม/รูปแบบวธิีการ (โปรดแนบรูปถา่ยกิจกรรมเพ่ือประกอบการรายงานผลการด าเนนิงาน) 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

8. ข้อเสนอแนะ/ขอ้คดิเหน็เพ่ิมเติม 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

หมายเหตุ : รายงานผลการด าเนินงานส่งให้กับกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาคหลังการจัดกิจกรรม 

               (ภายใน 31 เดือนธันวาคม 2560) หรือ E-mail : volunteer_mol@hotmail.com 

..............................................ผู้รายงาน 

(...........................................................) 

ต าแหน่ง........................................................... 

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

mailto:volunteer_mol@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม/แบบรายงานการพัฒนา

ระบบบูรณาการ สงเสริมความ

รวมมือและติดตามผล การจัดการ

ดานแรงงานในพื้นท่ี/ชุมชน 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการเสริมสรา้งศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักงานแรงงานจังหวัด.......................................... 
 

1. ชื่อโครงการ......................................................................................................................................................... 

2. สถานที่ฝกึอบรม.................................................................................................................................................. 

3. ระยะเวลาการฝกึอบรมและศึกษาดูงาน........วัน ระหว่างวันที่..............................ถึงวนัที่.................................. 

4. วิทยากรหลักในโครงการ ชื่อ..................................................... ต าแหน่ง........................................................... 

 สังกัดหนว่ยงาน............................................................โทรศัพท์ตดิตอ่............................................................... 

5. จ านวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรม......................คน  จ านวนผู้ผ่านการฝกึอบรม......................คน 

6. งบประมาณที่ได้รบั.....................................บาท งบประมาณที่ใช้......................................บาท 

7. เนื้อหาสาระในการฝึกอบรม (โดยสรปุ) (ตามที่ก าหนดในกรอบแนวทาง) 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

8. กิจกรรม/รูปแบบวธิีการ (โปรดแนบรูปถา่ยกิจกรรมเพ่ือประกอบการรายงานผลการด าเนนิงาน) 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

9. คะแนนเฉลี่ย Pre-test  ร้อยละ…………………  Post-test ร้อยละ.................... 

10. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติมส าหรับการเสริมสร้างศกัยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ปตี่อไป 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

หมายเหตุ : รายงานผลการด าเนินงานส่งให้กับกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาคหลังการฝึกอบรม 

               (ภายใน 31 เดือนมีนาคม 2561) หรือ E-mail : volunteer_mol@hotmail.com 

 

..............................................ผู้รายงาน 

(...........................................................) 

ต าแหน่ง........................................................... 

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

mailto:volunteer_mol@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม/แบบรายงานการ

ใหบริการประชาชนดานแรงงานโดย

ศูนยบรกิารรวมกระทรวงแรงงาน 



แบบสํารวจความคิดเห็นความตองการของผูใชบริการ 
ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน/เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน 

จังหวัด........................................................ 
คําชี้แจง 

แบบสํารวจความคิดเห็นฉบับน้ี เปนการเก็บรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน นายจาง/เจาของสถานประกอบการ/ลูกจาง/
ผูประกันตนท่ีมารับบริการ ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน/เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน เพ่ือใหไดรับทราบ
ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาการใหบริการประชาชนตอไป 

******************************* 
โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในชอง  และเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 
สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูใชบริการ 
  ๑.๑ เพศ    ชาย      หญิง 
  ๑.๒ อาย ุ    ต่ํากวา ๒๐ ป     ๒๑ - ๓๐ ป    ๓๑ - ๔๐ ป 
     ๔๑ – ๕๐ ป     ๕๐ ป ข้ึนไป 
  ๑.๓ การศึกษา    ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา   ปวช./ปวส./อนุปรญิญา 
     ปริญญาตร ี     สูงกวาปริญญาตร ี
  ๑.๔ อาชีพปจจุบัน   นายจาง/สถานประกอบการ   ลูกจาง/ผูประกันตน   ผูวางงาน 
     อาชีพอิสระ/ธุรกิจสวนตัว   นักเรียน/นักศึกษา   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .......... 

สวนท่ี ๒ ขอมูลการใชบริการ 
  ๒.๑ ทานรูจัก ศบร. / เคานเตอรฯ จากสื่อหรือชองทางใด 

 สื่อโฆษณาตาง ๆ เชน นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน เว็บไซต เปนตน 
 จากเจาหนาท่ี / บุคลากรของสวนราชการ ภายใน/ภายนอกกระทรวงแรงงาน 
 จากการบอกตอของผูท่ีมารับบริการ 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)       

  ๒.๒ ทานมาใชบริการ ณ ศบร./เคานเตอรฯ บอยครั้งเพียงใด 
  มาใชบริการเปนครั้งแรก    มากกวา ๑ ครั้ง (รูจักและกลับมาใชบริการอีก) 

  ๒.๓ ทานเดินทางมาใชบริการ ณ ศบร./เคานเตอรฯ มีความสะดวกและประหยดัเพียงใด 
  มากท่ีสุด   มาก    ปานกลาง   นอย   นอยมาก 

  ๒.๔ ทานคิดวา ศบร./เคานเตอรฯ เปนประโยชนตอประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐเพียงใด 
  มากท่ีสุด   มาก    ปานกลาง   นอย   นอยมาก 

  ๒.๕ วันน้ีทานมาตดิตอเพ่ือขอรบับริการเก่ียวกับเรื่องใด (โปรดระบุช่ืองานบริการ) 
 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ช่ืองานบริการ....................................................................................................... 
 กรมการจดัหางาน  ช่ืองานบริการ....................................................................................................... 
 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  ช่ืองานบริการ....................................................................................................... 
 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ช่ืองานบริการ....................................................................................................... 
 สํานักงานประกันสังคม  ช่ืองานบริการ....................................................................................................... 

สวนท่ี ๓  ความตองดานการใหบริการ  
    ๓.๑ ทานตองใหมีการเพ่ิมงานบริการประเภทใดเพ่ิมเติม (โปรดระบุช่ืองานบริการ) 

 งานบริการขอมูลขาวสาร  ช่ืองานบริการ....................................................................................................... 
 งานบริการรับเรื่อง-สงตอ ช่ืองานบริการ....................................................................................................... 
 งานบริการเบ็ดเสร็จ  ช่ืองานบริการ....................................................................................................... 
 งานบริการอ่ืนๆ  ช่ืองานบริการ....................................................................................................... 

  ๓.๒ ทานตองการให ศบร./เคานเตอรฯ เปดใหบริการในวันและชวงเวลาใด 
   ใหบริการเฉพาะวัน จันทร – ศุกร    ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 
   ใหบริการเฉพาะวัน จันทร – เสาร    ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
   ใหบริการทุกวันโดยไมมีวันหยุด    ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

(ศบร. 01) หนา 1 
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สวนท่ี ๔  ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน 
 โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับความพึงพอใจและไมพึงพอใจของทานมากท่ีสุด 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ระดับความไมพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ ไมพอใจมาก 

1. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ      
    1.1 เจาหนาท่ีผูใหบริการแตงกายเหมาะสม      
    1.2 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว พูดจาสภุาพ อัธยาศัยด ี      
    1.3 เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตอง นาเช่ือถือ      
    1.4 เจาหนาท่ีสามารถแกไขปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม      
    1.5 เจาหนาท่ีมคีวามซื่อสัตย สุตจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบได      
    1.6 เจาหนาท่ีมคีวามรู ความสามารถ ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของเปนอยางดี      
2. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน      
    2.1 มีผังเพ่ืออธิบายข้ันตอนในการใหบริการท่ีชัดเจนและเขาใจงาย      
    2.2 ข้ันตอนการใหบริการมรีะเบียบ ไมยุงยากซับซอน        
    2.3 มีการใหบริการตามลําดับกอนหลัง      
3. ดานการประชาสัมพันธการใหบริการ      
    3.1 มีชองทางการรับรูขาวสารท่ีหลากหลาย เขาใจงาย สามารถนําไปใชประโยชนได      
    3.2 การประชาสัมพันธ ผานชองทางตางๆ ชัดเจน เหมาะสม      
    3.3 มีชองทางตาง ๆ ในการแลกเปลีย่นความคดิเห็นท่ีเขาถึงไดงาย  
          เชน บอรดประชาสัมพันธ, กระดานขาว และ e-mail/สื่อ ICT  

     

    3.4 ชองทางรับเรื่องรองเรียนและแสดงความคดิเห็นสามารถตอบสนองตอความ 
          ตองการของผูรับบริการ 

     

4.  คุณภาพการใหบริการ      
    4.1 จํานวนงานบริการเหมาะสม ครบถวนตามความตองการ      
    4.2 ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว      
5.  ดานสารสนเทศ      
    5.1 การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใหบริการไดอยางเหมาะสม      
    5.2 ระบบการใหบริการทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง      
    5.3 ระบบสืบคนขอมลู มีเพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ      
6.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก       
    6.1 ความชัดเจนของปาย สัญลักษณ ประชาสัมพันธบอกจดุบรกิาร       
    6.2 สถานท่ีตั้ง มีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก      
    6.3 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีน่ังรอรับบริการ นํ้าดืม่  
          หนังสือพิมพ ฯลฯ 

  
 

  

    6.4 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ      

สวนท่ี ๕  ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
 
 
  
 

 
 ขอขอบคุณในความรวมมือท่ีทานไดเสียสละเวลาใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกทางราชการในคร้ังนี้  

หมายเหต ุ ขอมูลที่ไดนําไปจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ (ศบร.๐๒), แผนปฏิบัติงานประจําเดือน (ศบร.๐๓) และแผนเปาหมายประจําปงบประมาณ (ศบร.๐๔) 
สําหรับการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน/เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาปนเกลา 
กรุงเทพมหานคร 

(ศบร. 01) หนา 2 
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แบบฟอรม การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน/เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน 

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

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน (เดือน) 

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

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

* หมายเหตุ : ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด รายงานผลการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.2561 (ศบร.02) ไปยัง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ภายในเดือนตุลาคม 2560 
 

 
 
 

 

(ศบร. 02) 
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แบบฟอรม การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน/เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน 

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

 
 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน (วัน) 

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

  
 

                               

  
 

                               

  
 

                               

  
 

                               

  
 

                               

  
 

                               

  
 

                               

  
 

                               

  
 

                               

  
 

                               

  
 

                               

  
 

                               

  
 

                               

  
 

                               

* หมายเหต ุ: ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด จัดทําแผนปฏิบัติงานประเดือน (ศบร.๐๓) เปนประจําทุกเดือน เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของ
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนผูรับบริการ โดยไมตองสงไปยัง สตป.ศบช. และใหเก็บไวเปนหลักฐาน
ประกอบการตรวจราชการ ของผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 

 

(ศบร.03) 
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แบบฟอรม การจัดทําแผนเปาหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน/เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน  

จังหวัด    
มิติการวัดผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานท่ีคาดหวัง 

1. จํานวนผูใชบริการท่ีคาดหมาย (ราย)   
2. จํานวนงานบริการท่ีเปดใหบริการ (งานบริการ)   
3. ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ ศบร. (รอยละ)   

ที่ ชื่องานใหบริการที่คาดวาจะใหบริการตามแผน 
ประเภทของการใหบรกิาร 

ติดตามผล 
ขอมูลขาวสาร รับเร่ืองสงตอ เบ็ดเสร็จ 

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

* หมายเหตุ : 1. ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด จัดทําแผนเปาหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศบร.04) สงไปยัง สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ภายในเดือนตุลาคม 2560 

    2. ใหขีดเคร่ืองหมาย  ในชองประเภทการใหบริการ ที่คาดวาจะนํามาใหบริการตามแผน โดยการพิจารณารวมกันของคณะกรรมการ
กํากับ ดูแลและติดตามผลการดําเนินการศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานระดับจังหวัด  
     3. งานบริการเบ็ดเสร็จที่สามารถใหบริการได นอกเหนือจากที่ระบุใน 15 หมวด 82 งานบริการ ใหอธิบายเหตุผลเฉพาะวา ทําไมจึงนับ
งานบริการนั้น เปนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จ (อธิบายในชองหมายเหตุ) 

 
 

(ศบร.04) 
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แบบฟอรม รายงานการใชจายเงินในการดําเนินงาน 
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน/เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน 

จังหวัด      
วันท่ี เดือน   พ.ศ. 

   

 
 
 
 

ลงชื่อ                                      ผูรายงาน 
      (                                       ) 
 ตําแหนง                                           . 
 วันท่ี                                           . 

 

 
รายละเอียดคาใชจาย 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

จํานวนเงิน 
ท่ีเบิกจาย 

เดือน          . 

จํานวนเงิน 
ท่ีเบิกจายสะสม 

(ต.ค. 60 -        61) 
1.งบดําเนินงาน 
    - คาจางเหมาพนักงาน 
    - อ่ืนๆ (ระบุ                                 ) 

   

2.งบประชาสัมพันธ 
    - คาวัสดุสิ่งพิมพ :                         . 
    - คาวัสดุโฆษณา :                         . 
    - อ่ืนๆ (ระบุ                                ) 

   

3.งบโครงการพัฒนาศักยภาพ ศบร. ในพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (คาวัสดตุกแตงสถานท่ีและประชาสัมพันธ/
คาวัสดุเพ่ือใชในการออกหนวยเคลื่อนท่ี) 

    - โตะบูธ 
    - แบ็คดร็อป  
    - ชัน้วางโบรชวัร 
    - อ่ืนๆ (ระบุ                               ) 

   

  4.คาสาธารณูปโภค 
      - คาไฟฟา ประปา ไปรษณีย โทรศัพท 
      - อ่ืนๆ (ระบุ                              ) 

   

รวม    

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

(ศบร.05) 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน เชิงปริมาณ 
ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน/เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน 

จังหวัด        ประจําเดือน                           . 
 

 

ที่ ชื่องานใหบริการที่คาดวาจะใหบริการตามแผน 
ประเภทของการใหบรกิาร 

ติดตามผล 
ขอมูลขาวสาร รับเร่ืองสงตอ เบ็ดเสร็จ 

 กรมการจัดหางาน คร้ัง คร้ัง คร้ัง ราย 
  1. หมวดสงเสริมการมีงานทาํ     

1 รับลงทะเบียนผูสมัครงานในประเทศ โดยผานระบบสารสนเทศ (Matching ตําแหนงงานวาง)      
2 รับลงทะเบียนนายจางและรับแจงตําแหนงงานวาง โดยผานระบบสารสนเทศ     
3 บริการนายจางคัดรายชื่อผูสมัครงาน ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน     
4 แบบวัดบุคลิกภาพเพือ่การศึกษาตอหรือการเลือกอาชีพดวยระบบ Internet www.doe.go.th/vgnew.     
5 ใหคําแนะนําดานการประกอบอาชีพ      
6 ใหคําแนะนําดานการรับงานไปทําที่บาน     
7 รับแบบคําขอจดทะเบียนจัดต้ังกลุมผูรับงานไปทําที่บาน (ท.รบ.๑)     
8 รับแบบใบลงทะเบียนผูวาจาง ผูรับงานไปทําที่บาน (แบบฟอรม)     
9 ใหคําแนะนําการขออนุญาตดําเนินการจดัหางานในประเทศ     

10 ใหคําแนะนําขอมูลขาวสารและการหางานแกผูประกันตน กรณีวางงาน     
11 รับขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงาน      
12 รับรายงานตัวผูประกันตนกรณีวางงาน     
 2. หมวดการไปทํางานตางประเทศ     

13 ใหคําแนะนําการจดทะเบียนเปนบริษัทจัดหางานในประเทศใหคนหางานไปทํางานตางประเทศ     
14 ใหคําแนะนําการเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง      

15 
ใหคําแนะนําการแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเปนการ
ชั่วคราว  

    

16 ใหคําแนะนําการไปทํางานตางประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดสง      
17 ใหคําแนะนําคนหางานไปทํางานในตางประเทศกับบริษัทจัดหางาน     
18 ใหคําแนะนําการขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ      
19 รับแบบลงทะเบียนเพื่อแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศ (แบบฟอรม)      
20 ใหคําแนะนําการขอคืนคาบริการและคาใชจายในการไปทํางานตางประเทศ     
21 บริการตรวจสอบสิทธิ์การขอรับเงินคืนภาษจีากการไปทํางานตางประเทศ ผานระบบบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ      
 3. หมวดแรงงานตางดาว     

22 ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานคร้ังแรกหรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดตออาย ุ     

23 
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานสําหรับคนตางดาวที่ยังไมไดเดินทางเขามาในราชอาณาจักร โดยนายจางยื่น
ขอรับใบอนุญาตแทน 

    

24 
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานสําหรับคนตางดาวที่ถกูเนรเทศ/คนตางดาวที่เขาเมือง โดยผิดกฎหมาย
และอยูระหวางรอการสงกลับ/คนตางดาวที่เกิดในประเทศแตไมไดสัญชาติไทย/คนตางดาวโดยผลของการถูกถอน
สัญชาติ 

   
 

25 ใหคําแนะนําการขอตออายุใบอนุญาตทาํงานคนตางดาว     
26 ใหคําแนะนําการขอรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชํารุดหรือสูญหาย     

27 
ใหคําแนะนําการขออนุญาตเปล่ียนการทํางานหรือเปล่ียนทองที่/สถานที่ทาํงาน/เพิ่มการทํางานจากเดิมที่ไดรับ
อนุญาต โดยยังคงทํางานในสถานประกอบการเดิม 

    

28 ใหคําแนะนําการแจงยกเลิกการอนุญาตทํางานของคนตางดาว     
29 ใหคําแนะนําการแจงขอเปล่ียนแปลงแกไขรายการในใบอนุญาตทํางาน     

30 
ใหคําแนะนําการขอใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวสําหรับคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือ
ตามกฎหมายอื่น 

    

31 ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา     
32 ใหคําแนะนําการขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา     

33 
ใหคําแนะนําการขออนุญาตเปล่ียนการทํางานหรือเปล่ียนทองที่หรือสถานที่ทํางานของแรงงานตางดาวสัญชาติ
พมา ลาว และกัมพูชา 

    

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน     
 4. หมวดพัฒนาฝมือแรงงาน (ประชาชน)     

34 รับแบบสมัครเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงาน/ฝกเตรียมเขาทํางาน/ฝกยกระดับฝมือ/ฝกอาชีพเสริม (กพร.๑๐๑)     

(ศบร.06/1) 
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ที่ ชื่องานใหบริการที่คาดวาจะใหบริการตามแผน 
ประเภทของการใหบรกิาร 

ติดตามผล 
ขอมูลขาวสาร รับเร่ืองสงตอ เบ็ดเสร็จ 

35 
รับแบบสมัครเขารับการทดสอบฝมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ทดสอบฝมอืคนหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศ ทดสอบฝมอืแรงงานตามความตองการของสถานประกอบกิจการ ทดสอบ/รับรองฝมือแรงงานนานาชาติ  
(ชางเชื่อมมาตรฐานสากล) (กพร.๒๐๑) 

   
 

36 บริการฝกอบรมภาษาอังกฤษผานระบบ e-learning     
 5. หมวดพัฒนาฝมือแรงงาน (สถานประกอบการ)     

37 รับแบบขึ้นทะเบยีนผูประกอบกิจการ (สท.๑)     

38 
ใหคําแนะนําการขอรับสิทธิประโยชนของผูดําเนินการฝกภายใตพระราชบัญญติัสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน    
พ.ศ. ๒๕๔๕ ของสถานประกอบการ 

    

39 ใหคําแนะนําการออกเคร่ืองหมายมาตรฐานฝมือแรงงานใหแกสถานประกอบการ     
40 ใหคําแนะนําการขออนุญาตเปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน     

 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     
 6. หมวดงานดานการคุมครองแรงงาน     

41 รับแบบแจงการจางลูกจางเด็ก อายุตํ่ากวา ๑๘ ป (คร.๒)      
42 รับแบบคํารองเรียนงานตรวจแรงงาน (แบบฟอรม)     
43 ใหคําแนะนําการรับเร่ืองรองทุกข ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน     

44 
ใหคําแนะนําการรับและพิจารณาวินิจฉัยคํารอง (มาตรา ๑๒๓-๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๔๑) 

    

45 รับแบบคําขอรับเงินสงเคราะหจากกองทุนสงเคราะหลูกจาง     
46 ใหคําแนะนําเกีย่วกับปญหาขอกฎหมาย     
47 ประชาสัมพันธหลักสูตรการอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธหินาที่ตามกฎหมายแรงงาน     
48 บริการรับสําเนาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน     
49 บริการเกี่ยวกับขอกฎหมายเบื้องตน ผานระบบ IP Video Phone     
 7. หมวดงานดานความปลอดภัยแรงงาน     

50 ใหคําแนะนําการตรวจความปลอดภัยในการทํางานตามคํารอง     
 8. หมวดงานดานแรงงานสัมพันธ     

51 ใหคําแนะนําการรับและพิจารณาวินิจฉยัคํารองทุกขเกี่ยวกับความขัดแยงในองคกรลูกจาง องคกรนายจาง (แรงงานสัมพันธ)     
 9. หมวดงานดานสวัสดิการแรงงาน     

52 
ใหคําแนะนําการพิจารณาวินิจฉัยคําขอของลูกจาง กรณีนายจางยายสถานประกอบกจิการตามมาตรา ๑๒๐ แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

    

 10. หมวดงานดานมาตรฐานแรงงานไทย     

53 
ใหคําแนะนําการสงเสริมความรูมาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบทางสังคมดานแรงงาน                                
(Corporate Social Responsibility : CSR) แกนายจาง/ลูกจาง 

    

 สํานักงานประกันสังคม     
 11. หมวดงานดานกองทุนประกันสังคม     

54 รับขึ้นทะเบียนผูประกันตนหรือการแจงรับผูประกันตน เขาทํางาน      
55 รับแบบคําขอเปนผูประกันตน มาตรา ๓๙ (สปส.๑-๒๐)     
56 รับแบบคําขอสมัครเปนผูประกันตน มาตรา ๔๐ (สปส.๑-๔๐)     
57 รับแบบหนังสือแจงการส้ินสุดความเปนผูประกันตน (มาตรา ๓๓) (สปส.๖-๐๙)     
58 รับแบบหนังสือแจงการส้ินสุดความเปนผูประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา ๓๙) (สปส.๑-๒๑)     
59 รับแบบแจงความจํานงไมประสงคเปนผูประกันตน มาตรา ๔๐ (สปส.๑-๔๐/๒)     
60 รับแบบขอบัตรรับรองสิทธกิารรักษาพยาบาล (สปส.๙-๐๒)     
61 ใหคําแนะนําการขึ้นทะเบยีนนายจาง กองทุนประกันสังคม     
62 ใหคําแนะนําการขอมีบัตรประกันสังคมของคนตางดาว     
63 ใหคําแนะนําการเปล่ียนบัตรรับรองสิทธกิารรักษาพยาบาล      
64 รับเร่ืองรองเรียนผูประกันตน     
65 ใหคําแนะนําการชําระเงินสมทบตามมาตรา 33, 39, 40     
66 รับแบบคําขอสงเงินสมทบของผูประกันตนโดยหักบญัชีธนาคาร     
67 ใหคําแนะนําการขอรับเงินสมทบที่ชําระไวแลวคืน กองทุนประกันสังคม     
68 รับแบบแจงการเปล่ียนแปลงขอเท็จจริงผูประกันตน (สปส.๖-๑๐)     
69 รับแบบแจงการเปล่ียนแปลงขอเท็จจริง (สปส. 6-15)     
70 รับแจงเปล่ียนทางเลือกการสงเงินสมทบผูประกันตน มาตรา 40     
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ที่ ชื่องานใหบริการที่คาดวาจะใหบริการตามแผน 
ประเภทของการใหบรกิาร 

ติดตามผล 
ขอมูลขาวสาร รับเร่ืองสงตอ เบ็ดเสร็จ 

71 บริการตรวจสอบขอมูลประกันสังคม ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (MOL Smart Service)     
 12. หมวดสิทธิประโยชนกองทุนประกันสังคม (มาตรา ๓๓, ๓๙ และ ๔๐)     

72 รับแบบขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคมทุกกรณี     
 13. หมวดกองทุนเงินทดแทน     

73 ใหคําแนะนําการขึ้นทะเบยีนนายจางกองทุนเงินทดแทน     
74 ใหคําแนะนําการชําระเงินสมทบจากนายจางกองทุนเงินทดแทน     
75 บริการขอรับเงินทดแทนกรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตรายจากกองทุนเงินทดแทน     

 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน     
 14. หมวดงานดานแรงงาน     

76 บริการขอมูลสถานการณดานแรงงาน     
77 บริการขอมูลอัตราคาจางขั้นตํ่า/คาจางตามมาตรฐานฝมือ/คาจางรายชั่วโมงสําหรับนักเรียน นิสิต นกัศึกษา      
78 ประชาสัมพันธขอมูลภารกิจ กระทรวงแรงงาน ทุกกรม      
79 บริการรับคํารองขอคืนเงินภาษ ีและสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ     

 15. หมวดงานดานสงเสริมอาชีพ     
80 รับสมัครผูประสงคเขารวมโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ     

81 
รับสมัครฝกอาชีพ/สาธิตอาชพีอิสระ ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (เฉพาะหนวยงานที่มีความพรอมดานสถานที่และ
ความเหมาะสม) 

    

82 รับสมัครเขารวมเปนเครือขายอาสาสมัครแรงงาน      
 งานบริการอ่ืนๆ (ถามี)     
1  โปรดระบุชื่อ..........................................................     
2 โปรดระบุชื่อ..........................................................     
 รวมผลการใหบริการ     
 ความพึงพอใจ  

หมายเหตุ : การรายงานผลใหระบุจํานวนเปนตัวเลขลงในชองวางของแตละงานบริการ 

  : กรณีท่ีมีการใหบริการท่ีไมตรงตามช่ืองานบริการท้ัง 82 ช่ืองาน ใหระบุการใหบริการลงในหมวดงานบริการอ่ืนๆ 

  : กรณีการใหบริการรับเรื่องสงตอ ถาศูนยฯ ใด มีหนวยงานเจาของภารกิจมารวมใหบริการในวันใดใหถือวาการใหบริการ 

               เรื่องดังกลาวในวันน้ันเปนการใหบริการเบ็ดเสร็จ (รายงานผลในชองเบ็ดเสร็จ) 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน เชิงคุณภาพ (ติดตามผล) 
ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน/เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน 

จังหวัด        ประจําเดือน                           . 
 

ท่ี ว.ด.ป. 
ติดตามผล 

ช่ือ – สกุล หนวยงาน
เจาของภารกิจ 

ช่ืองานบริการ            ผลการติดตาม 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 

(ศบร.06/2) 
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แบบ Check List เพ่ือการพัฒนาศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน 
จังหวัด     

ขอมูลจากแบบ Check List จะนําไปพัฒนารปูแบบและกระบวนการใหบริการ 
ของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน เพ่ือใหมีความพรอมในการใหบริการประชาชนในปตอๆ ไป 

(สํานักงานแรงงานจังหวัดเปนผูกรอกขอมูล) 
1. แหลงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน/จังหวัด 
   1.1 กระทรวงแรงงาน (สป.)     1.2  งบประมาณ CEO     1.3 งบประมาณของแตละหนวยงาน 

2. จํานวนผูใชบริการและผลสํารวจความพึงพอใจ (เฉพาะศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน) 

ผลการดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

จํานวนผูใชบริการ             

รอยละความพึงพอใจ             

3. การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน (เฉพาะศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน) 
    3.1. การจัดระบบบริการใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการไดงาย 
   มีเอกสาร/แผนผับ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ 
   จัดใหมีแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบแตละข้ันตอนและประกาศใหประชาชนทราบ 
         จัดใหมีจุดประชาสัมพันธและมีเจาหนาท่ีประจําตลอดเวลา 
         มีบอรดประกาศ/ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีทันตอเหตุการณ 
        จัดใหมีหองหรือศูนยขอมูลขาวสารท่ีประชาชนสามารถเขาไปดูได 
  มีชองทางการติดตอสอบถามเรื่องบริการไดหลายชองทาง 
       โทรศัพท หมายเลข     hotline สายดวน    

      โทรสาร หมายเลข          
     วิทยุ สถานี   ทุกวัน  ของสัปดาห ตั้งแตเวลา  น. 
     เว็บไซต www.     e-mail      
     มีคอมพิวเตอรใหประชาชนคนหาขอมูลดวยตนเอง 

      อ่ืนๆระบุ           
    3.2 เปดชองทางใหประชานสามารถเลือกใชบริการไดหลายทาง   
   การลวงเวลาทําการหรือพักเท่ียง หรือในวันหยุดราชการ 

 เปดใหยื่นคําขอไปรษณีย อินเตอรเน็ต โทรสาร 
 จัดใหมีหนวยบริการเคลื่อนท่ี ระบุ        
    (เชนทุกวันพุธของสัปดาห ใหบริการ ณ อําเภอตะก่ัวปา หรือทุกวันจันทรสัปดาหท่ี 3 ของเดือน      
     รวมกับเทศบาลเมือง ณ สํานักงานเทศบาล เปนตน) 
 จัดใหมีหนวยราชการอ่ืนหรือหนวยงานภาคเอกชน ใหบริการขอมูลขาวสารหรือรับคําขอแทนได 
 อ่ืนๆ ระบุ           

    3.3 มีระบบรับฟงความคิดเห็นและตอบขอรองเรียนของประชาชน 
  การจัดกลอง/ตูรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

 จัดใหมีแบบสอบถามความตองการของลูกคา 
 มีการจัดทําแผนปรับปรุงการบริการใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา 
 ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดและมีการติดตามผลตามแผนปฏิบัติงาน 
 
 

(ศบร. 07)  
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    3.4 จัดใหมีเจาหนาท่ีท่ีมีความพรอมในการใหบริการ 
 เจาหนาท่ีผูใหบริการไดรับการอบรม กอนเขาปฏิบัติหนาท่ีและมีแผนการอบรมอยางตอเนื่อง 
 เจาหนาท่ีผูใหบริการผานการทดสอบวามีความรู ความเขาใจในเนื้อหาในเรื่องท่ีบริการเปนอยางดี 
 เจาหนาท่ีผูใหบริการผานการอบรมเก่ียวกับกริยามารยาท และจิตสํานึกท่ีดีในการใหบริการ 
 มีการฝกอบรมเจาหนาท่ีของสํานักงาน(ขาราชการ/ลูกจางประจํา) ใหสามารถบริการแทนกันได 
 จัดใหมีเจาหนาท่ีของสํานักงานคอยดูแลเปนครั้งคราวเพ่ือความเปนระเบียบในการใหบริการ 
 อ่ืนๆ ระบุ           

    3.5 จัดใหมีสถานท่ีส่ิงแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆท่ีเหมาะสม 
 จัดสถานท่ีใหมีความสะอาด และมีบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีดี 
 มีแบบฟอรมคํารอง หรือตัวอยางการกรอกแบบฟอรมท่ีเพียงพอ 
 มีเกาอ้ีนั่งรอบริการท่ีเพียงพอ 
 จัดเตรียมวัสดุสํานักงานท่ีจําเปน ดินสอ ปากกา สําหรับใชกรอกคําขอใหบริการ 
 มีบริการหนังสือพิมพ แผนผับ ใหอานขณะรอ 
 มีจุดบริการน้ําดื่ม หรือชา กาแฟ 
 มีบริการตูโทรศัพทสาธารณะ 
 มีโทรทัศนใหดูขณะนั่งรอรับบริการ 
 มีสถานท่ีหรือหองนั่งรอท่ีติดเครื่องปรับอากาศ 
 มีบริการเครื่องถายเอกสาร 
 อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................................................. 

    3.6 จัดระบบบริการท่ีมีคุณภาพ 
 จัดข้ันตอนการใหบริการท่ีมีความเสมอภาค และเปนธรรม ไดแก มีการแจกบัตรคิว หรือจัดชอง    
     หรือแนวใหประชาชนเขาแถวรอรับบริการ 
 มีการบันทึกวันและเวลาการใหบริการ ทุกข้ันตอน 
 มีใบแสดงการรับคําขอใหกับผูยื่นคําขอ และเบอรโทรศัพทติดตอ 
 จัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ สําหรับงานบริการท่ีมีการเชื่อมโยงและตอเนื่องภายในหนวยงานหรือ 
     หลายสวนราชการ 
  มีใบเตือน/แจงใหมารับบริการเม่ือถึงกําหนดเวลา 
 มีการติดตามผลหลังการใหบริการ 
 มีการลดตนทุนและลดภาระใหกับประชาชน ไดแก การยกเลิกเอกสารหลักฐานท่ีประชาชนตอง 
    นํามาประกอบการยื่นคําขอ เชน บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 

  ท้ังนี้หากจังหวัดใดจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีไมได
ปรากฏ ตามท่ีไดรวบรวมไวนี้ ใหแจงเพ่ิมเติมได 

4. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
             
             
             
 

 
*หมายเหตุ ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด จัดทําแบบ Check List เพ่ือการพัฒนาศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (ศบร.13) พรอมสงไปยัง  

               สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (รายไตรมาส ธ.ค.  มี.ค.  มิ.ย. และ ก.ย.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม/แบบรายงาน

โครงการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามนโยบาย 

ยุทธศาสตร และแผนของ

 



แบบรายงานผลการดําเนินงานประเมินผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของสํานักงานแรงงานจังหวัด ป ๒๕๖๑ 

สํานักงานแรงงานจังหวัด.................................................... 

 ครั้งท่ี ๑ (ก.พ. ๖๑)        ครั้งท่ี ๒ (ก.พ. - มี.ค. ๖๑)      ครั้งท่ี ๓ (มี.ค. - มิ.ย. ๖๑)      ครั้งท่ี ๔ (เม.ย. - ส.ค. ๖๑)        ครั้งท่ี ๕ (ก.ย. ๖๑) 

ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยทุธศาสตร และแผนของสํานักงานแรงงานจังหวัด 1 เรื่อง 
๑. ผลการดําเนินงาน 

การดําเนนิงาน 
ผลการดําเนนิงาน/ผลการใชจายเงิน 

หนวยนบั 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค.๖๐  พ.ย.๖๐ ธ.ค.๖๐ ม.ค.๖๑ ก.พ.๖๑ มี.ค.๖๑ เม.ย.๖๑ พ.ค.๖๑ มิ.ย.๖๑ ก.ค.๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 
การดําเนินการประเมินผล              

ขั้นตอนที่ 1 บาท             

-  จัดประชุมหัวหนาสวนราชการเพื่อชีแ้จงแนวทางการประเมินผล 
เมื่อวันที่...................................................................... 

คร้ัง             

ขั้นตอนที่ 2 บาท             

-  จัดทําโครงการประเมินผล เพื่อขออนุมติัจากผูวาราชการจังหวัด โครงการ             

ขั้นตอนที่ 3 บาท             

-  รวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ -             

- ดําเนินการสํารวจขอมูลในพื้นที่ พรอมทั้ง บันทึกขอมูลแบบสอบถาม แบบ             

ขั้นตอนที่ 4 บาท             

-  ประมวล วิเคราะห และสรุปขอมูลเบือ้งตน -             

-  ยกรางรายงานการประเมินผล และนาํเสนอในการประชุม 
 หัวหนาสวนฯ 
   เมื่อวันที่..................................................................... 

ฉบับ             

  ขั้นตอนที่ 5  บาท             

- จัดทํารายงานผลฉบับสมบูรณและจัดสงใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานทราบ 

ฉบับ             

๒. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 หมายเหตุ :  ในการประชุมหัวหนาสวนฯ เพ่ือช้ีแจงแนวทางการประเมินผล และการประชุมหัวหนาสวนฯ เพ่ือนําเสนอรางรายงานการประเมินผลใหระบุวันท่ีในแบบรายงานดวย 

 หนวยงานรับผิดชอบ สํานักตรวจและประเมินผล กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล โทร ๐ ๒๒๓๒ ๑๔๔๐ , ๐ ๒๒๓๒ ๑๔๕๐ โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๓๘๓๓ 
 E-mail :  eva_div@hotmail.com 

สตป.วป. 61 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม/แบบรายงานการ

จัดทําบทวิเคราะหการรายงาน

สถานการณและดชันีชีว้ดัภาวะ

แรงงานจังหวัด 



แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอ 
“รายงานสถานการณแรงงานจังหวัด................” ปงบประมาณ 2561 

(ไมตองนําสงกองเศรษฐกิจการแรงงาน) 
 

 1. ประเภทของหนวยงานท่ีตอบ 
   ราชการ    เอกชน  องคกรเอกชน  อ่ืน ๆ ระบุ ......................... 
 2. ขอใหใสเครื่องหมาย  ในชองระดับความคิดเห็นท่ีมีตอรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด 
 

   ระดับความคิดเห็น 
 มาก ปานกลาง นอย 
2.1 ประโยชนท่ีไดรับ    
2.2 เนื้อหาสาระ    
2.3 ความพึงพอใจ    

3. ทานเคยนําขอมูลจากรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดไปใชประโยชนหรือไม 
   เคย (ตอบขอ 4 – 5)     ไมเคย (ขามไปตอบขอ 6) 
4. ทานนําขอมูลจากรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดไปใชประโยชนในทางใด ระบุ    
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ 
5. เนื้อหาสาระสวนใดท่ีทานนําไปใชประโยชน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

 บทสรุปผูบริหาร   สถานการณแรงงาน   สภาพเศรษฐกิจจังหวัด 
 ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน   ตารางขอมูลภาคผนวก ท่ี ........ 
 

6. เนื้อหาสถานการณแรงงานจังหวัดท่ีทานสนใจ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 บทสรุปผูบริหาร   สถานการณแรงงาน   สภาพเศรษฐกิจจังหวัด 
 ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน   ตารางขอมูลภาคผนวก ท่ี ........ 
 

 

 7. ทานคิดวารายงานสถานการณแรงงานจังหวัดควรปรับปรุงหรอืไม 
   ควรปรับปรุง (ตอบขอ 8 ตอ)  ไมควรปรับปรุง (ขามไปขอ 9) 
 8.  ถาตองปรับปรุง ควรปรบัปรุงประเด็นใด 

  รูปแบบ   ระบุ ............................................................................................................ 
   เนื้อหาสาระ  ระบุ ............................................................................................................ 
   อ่ืน ๆ  ระบุ ............................................................................................................ 
9.  ทานอยากใหมีเนื้อหาสาระใด เพ่ิมเติม ระบุ ................................................................................ 
      .................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................... 
10.  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (ถามี) ........................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................... 
ขอความกรุณาสงแบบสอบถาม ไดท่ีสํานักงานแรงงานจังหวัด..................................................... 
โทรสาร ............................................ E – mail : ……………………………………… 
 

แบบฟอรมท่ี 1 



 

 

รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ 2561  

การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด 

1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61 (รอบ 6 เดือน) 
 

 
    ผลการเบิกจาย    

รงจ.  

งบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61  คงเหลือ 
ท่ีไดรับจดัสรร (รอบ 6 เดือน ) (1) - (2) 

(1) (2)   
  คาจางเหมาบริการ คาบริหารสํานักงาน   

          
          

ระบ ุเจาหนาที่ผูจัดสงขอมูล ชื่อ...................................ตําแหนง..........................และ แรงงานจังหวดัเซ็นชื่อกํากับ............................ตําแหนง..................... 

 

 
 
 

 

รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ 2561  

การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด 

1 ต.ค. 60 – 30 มิ.ย. 61 (รอบ 9 เดือน) 
 
 
 
 

    ผลการเบิกจาย    

ประมาณการคาใชจาย 
งบ

ปร
ะม

าณ
คง

เห
ลือ

 

งบ
ปร

ะม
าณ

คง
เห

ลือ
 ส

งค
ืน 

รงจ.  

งบประมาณ 
1 ต.ค. 60 - 31 

มี.ค. 61  คงเหลือ 

ท่ีไดรับ (รอบ 6 เดือน ) (1) - (2) 

จัดสรร (2)   ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

(1) 
คาจาง
เหมา
บริการ 

คา
บริหาร
สํานักง

าน   

คาจาง
เหมา 

คา
บริหาร 

คาจาง
เหมา 

คา
บริหาร 

คาจาง
เหมา 

คา
บริหาร 

คาจาง
เหมา 

คา
บริหาร 

                              

                              

ระบุ เจาหนาท่ีผูจัดสงขอมูล ช่ือ...................................ตําแหนง..........................และ แรงงานจังหวัดเซ็นช่ือกํากับ............................ตําแหนง..................... 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมท่ี 2 

แบบฟอรมท่ี 2.1 

แบบฟอรมท่ี 2.2 



 

 
 

 

แบบสรุปรายงานการจัดเก็บขอมูล ภายใตการจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณ 
และดัชนีช้ีวัดภาวะแรงงานจังหวัด ปงบประมาณ 2561 

 

 
 

กิจกรรมเก่ียวกับ 
ขอมูล/สถิติท่ีจัดเก็บ 

ความถ่ีในการจัดเก็บ 
(ใหขีดถูกในชองท่ีตองการระบุ) 

สถานะการจัดเก็บ 
(ใหขีดถูกในชองท่ี

ตองการระบุ) 
รายเดือน ราย 

ไตรมาส 
รายรอบสํารวจ รายป มี ไมม ี

1 คร้ัง/ป 2 คร้ัง/ป >2 คร้ัง/ป 

1.จัดเก็บขอมูลสถิติแรงงาน
นอกระบบ 

        

2.จัดเก็บขอมูลเชิงสํารวจ
เพ่ือสนับสนุนงานคาจาง
จังหวัด 

        

3.จัดเก็บขอมลูสาํรวจอุปสงค
และอุปทานแรงงานจังหวัด 

        

4.จัดเก็บขอมูลการใช
บริการศูนยบริการแรงงาน
ระดับจังหวัด (ถามี) 

        

5.จัดเก็บขอมูล/สถิติผลการ
ดําเนินงาน 
-โครงการจางงานเรงดวนฯ 
-โครงการแกไขปญหายา
เสพติด 
-โครงการอาสาสมคัร
แรงงาน 
-โครงการระบบฐานขอมลู
ปฏิบัติการแรงงานจังหวัด 
-โครงการอ่ืน ๆ (ระบุ) 
 (1).................................... 
 (2).................................... 
 (3).................................... 
 (4).................................... 
 (5).................................... 

        

 
ผูรายงานผล (____________________) 
ชื่อ _____________________ 
ตําแหนง _____________________ 

 
      ผูตรวจรับรองผล (____________________) 

(แรงงานจังหวัด____________) 

แบบฟอรมท่ี 3 



 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอ 

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

สํานักงานแรงงานจังหวัดเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทํารายงานสถานการณรายไตรมาส
และรายป  ไดจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัด ซ่ึงสงแบบสอบถาม
จํานวน...............แบบสอบถาม  ไดรับแบบสอบถามกลับคืน.............ฉบับ  คิดเปนรอยละ.................ผลการสํารวจเปนดังนี้ 
 

  1. ประเภทหนวยงานท่ีตอบ............................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................รายละเอียดตามตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงประเภทหนวยงานท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทหนวยงาน จํานวน (แหง) รอยละ 
ราชการ   
สถาบนัการศึกษา   
องคกรเอกชน   
อ่ืน ๆ   

รวม   
   

2. ความคิดเห็นท่ีมีตอรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด ดานตาง ๆ  
      2.1 ประโยชนท่ีไดรับ..................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
      2.2 เนื้อหาสาระ............................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
      2.3 ความพึงพอใจ........................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
 

ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีตอรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด 
 

ประเด็น 
มาก ปานกลาง นอย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ประโยชนท่ีไดรับ       
เนื้อหาสาระ       
ความพึงพอใจ       
 

 
 

(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ) 

(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ) 

(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ) 

(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ) 

แบบฟอรมท่ี 4 



 
 
3. มีผูท่ีเคยนําขอมูลจากรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดไปใชประโยชนท้ังส้ิน.............คน คิดเปน

รอยละ..............ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด   
 

     3.1 มีการนําขอมูลจากรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดไปใชประโยชนในดานตางๆ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
     3.2 เนื้อหาสาระสวนท่ีมีผูนําไปใชประโยชนสูงสุด ไดแก............................................. 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

ตารางท่ี 3 แสดงการนําขอมูลจากรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดไปใชประโยชน 
 

เนื้อหา 
คะแนน 

ใช(คน) รอยละ ไมใช(คน) รอยละ 
บทสรุปผูบริหาร     
สภาพเศรษฐกิจจังหวัด     
สถานการณแรงงาน     
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน     
ตารางภาคผนวก ท่ี...............     

  4. เนื้อหารายงานสถานการณแรงงานจังหวัดท่ีมีผูสนใจมากท่ีสุด ไดแก......................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 

(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ) 

(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ) 

(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ) 



  
 

ตารางท่ี 4 แสดงเนื้อหารายงานสถานการณแรงงานจังหวัดท่ีมีผูสนใจ 
 

เนื้อหา 
คะแนน 

สนใจ รอยละ ไมสนใจ รอยละ 
บทสรุปผูบริหาร     
สภาพเศรษฐกิจจังหวัด     
สถานการณแรงงาน     
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน     
ตารางภาคผนวก ท่ี..............     

  5. การปรับปรุงรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด พิจารณาจากผูตอบ.............คน 
เห็นวา............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

ตารางท่ี 5 รายงานสถานการณและการเตือนภัยดานแรงงานควรปรับปรุงหรือไม 
 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
ควรปรับปรุง   
ไมควรปรับปรุง   

รวม   
 

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

(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ) 

(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ) 

(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ) 

(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ) 



 

สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด ปงบประมาณ 2560 
*จาํเป็น 

สํานักงานแรงงานจังหวัด * 
ระบุสาํนกังานแรงงานจงัหวดัส่งแบบฟอร์มน้ี 

 
จํานวนแบบสอบถาม * 
ระบุจาํนวนแบบสอบถามท่ีส่งออกไป 

 
ได้รับแบบสอบถามกลับคืน * 
หน่วยนบั (ฉบบั) 

 
คิดเป็นร้อยละ * 
ของแบบสอบถามท่ีส่งออกไป 

 
ประเภทหน่วยงานท่ีตอบเป็นหน่วยงานราชการ * 
จาํนวน (แห่ง) 

 
ประเภทหน่วยงานท่ีตอบเป็นหน่วยงานราชการ * 
ร้อยละของแบบสอบถามท่ีส่งออกไป 

 
ประเภทหน่วยงานท่ีตอบเป็นสถาบันการศึกษา * 
จาํนวน (แห่ง) 

 
ประเภทหน่วยงานท่ีตอบเป็นสถาบันการศึกษา * 
ร้อยละของแบบสอบถามท่ีส่งออกไป 

 
ประเภทหน่วยงานท่ีตอบเป็นองค์กรเอกชน * 
จาํนวน (แห่ง) 

 
ประเภทหน่วยงานท่ีตอบเป็นองค์กรเอกชน * 
ร้อยละของแบบสอบถามท่ีส่งออกไป 

 
ประเภทหน่วยงานท่ีตอบ อ่ืน ๆ * 
จาํนวน (แห่ง) 

 
ประเภทหน่วยงานท่ีตอบ อ่ืน ๆ * 
ร้อยละของแบบสอบถามท่ีส่งออกไป 

 
ประเภทหน่วยงานท่ีตอบ อ่ืน ๆ * 
โปรดระบุหน่วยงาน 

 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านประโยชน์ท่ีได้รับมาก * 
จาํนวน 

 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านประโยชน์ท่ีได้รับมาก * 
ร้อยละ 

 

แบบฟอร์ม 5 



ความคิดเห็นท่ีมีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านประโยชน์ท่ีได้รับปานกลาง * 
จาํนวน 

 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านประโยชน์ท่ีได้รับปานกลาง * 
ร้อยละ 

 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านประโยชน์ท่ีได้รับน้อย * 
จาํนวน 

 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านประโยชน์ท่ีได้รับน้อย * 
ร้อยละ 

 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านเน้ือหาสาระท่ีได้รับมาก * 
จาํนวน 

 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านเน้ือหาสาระท่ีได้รับมาก * 
ร้อยละ 

 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านเน้ือหาสาระท่ีได้รับปานกลาง * 
จาํนวน 

 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านเน้ือหาสาระท่ีได้รับปานกลาง * 
ร้อยละ 

 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านเน้ือหาสาระท่ีได้รับน้อย * 
จาํนวน 

 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านเน้ือหาสาระท่ีได้รับน้อย * 
ร้อยละ 

 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านความพงึพอใจมีความพงึพอใจมาก * 
จาํนวน 

 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านความพงึพอใจมีความพงึพอใจมาก * 
ร้อยละ 

 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านความพงึพอใจมีความพงึพอใจปานกลาง * 
จาํนวน 

 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านความพงึพอใจมีความพงึพอใจปานกลาง * 
ร้อยละ 

 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านความพงึพอใจมีความพงึพอใจน้อย * 
จาํนวน 

 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านความพงึพอใจมีความพงึพอใจน้อย * 
ร้อยละ 

 



มีผู้ท่ีเคยนําข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ท้ังส้ิน * 
จาํนวน (คน) 

 
มีผู้ท่ีเคยนําข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ท้ังส้ิน * 
ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเน้ือหาสาระส่วนบทสรุปผู้บริหารไปใช้ประโยชน์ * 
จาํนวน (คน) 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเน้ือหาสาระส่วนบทสรุปผู้บริหารไปใช้ประโยชน์ * 
ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยนาํขอ้มูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจงัหวดัไปใชป้ระโยชน์ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นําเน้ือหาสาระส่วนบทสรุปผู้บริหารไปใช้ประโยชน์ * 
จาํนวน (คน) 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นําเน้ือหาสาระส่วนบทสรุปผู้บริหารไปใช้ประโยชน์ * 
ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยนาํขอ้มูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจงัหวดัไปใชป้ระโยชน์ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเน้ือหาสาระส่วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัดไปใช้ประโยชน์ * 
จาํนวน (คน) 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเน้ือหาสาระส่วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัดไปใช้ประโยชน์ * 
ร้อยละ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นําเน้ือหาสาระส่วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัดไปใช้ประโยชน์ * 
จาํนวน (คน) 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นําเน้ือหาสาระส่วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัดไปใช้ประโยชน์ * 
ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยนาํขอ้มูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจงัหวดัไปใชป้ระโยชน์ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเน้ือหาสาระส่วนสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ * 
จาํนวน (คน) 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเน้ือหาสาระส่วนสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ * 
ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยนาํขอ้มูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจงัหวดัไปใชป้ระโยชน์ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นําเน้ือหาสาระส่วนสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ * 
จาํนวน (คน) 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นําเน้ือหาสาระส่วนสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ * 
ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยนาํขอ้มูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจงัหวดัไปใชป้ระโยชน์ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเน้ือหาสาระส่วนดัชนีช้ีวัดภาวะแรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ * 
จาํนวน (คน) 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเน้ือหาสาระส่วนดัชนีช้ีวัดภาวะแรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ * 
ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยนาํขอ้มูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจงัหวดัไปใชป้ระโยชน์ 

 



ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นําเน้ือหาสาระส่วนดัชนีช้ีวัดภาวะแรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ * 
จาํนวน (คน) 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นําเน้ือหาสาระส่วนดัชนีช้ีวัดภาวะแรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ * 
ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยนาํขอ้มูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจงัหวดัไปใชป้ระโยชน์ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเน้ือหาสาระส่วนตารางภาคผนวกจังหวัดไปใช้ประโยชน์ * 
จาํนวน (คน) 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเน้ือหาสาระส่วนตารางภาคผนวกจังหวัดไปใช้ประโยชน์ * 
ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยนาํขอ้มูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจงัหวดัไปใชป้ระโยชน์ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นําเน้ือหาสาระส่วนตารางภาคผนวกจังหวัดไปใช้ประโยชน์ * 
จาํนวน (คน) 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นําเน้ือหาสาระส่วนตารางภาคผนวกจังหวัดไปใช้ประโยชน์ * 
ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยนาํขอ้มูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจงัหวดัไปใชป้ระโยชน์ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเน้ือหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนบทสรุปผู้บริหาร * 
จาํนวน (คน) 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเน้ือหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนบทสรุปผู้บริหาร * 
ร้อยละ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเน้ือหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนบทสรุปผู้บริหาร * 
จาํนวน (คน) 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเน้ือหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนบทสรุปผู้บริหาร * 
ร้อยละ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเน้ือหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัด * 
จาํนวน (คน) 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเน้ือหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัด * 
ร้อยละ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเน้ือหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัด * 
จาํนวน (คน) 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเน้ือหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัด * 
ร้อยละ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเน้ือหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนสถานการณ์แรงงาน * 
จาํนวน (คน) 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเน้ือหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนสถานการณ์แรงงาน * 
ร้อยละ 

 



ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเน้ือหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนสถานการณ์แรงงาน * 
จาํนวน (คน) 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเน้ือหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนสถานการณ์แรงงาน * 
ร้อยละ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเน้ือหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนดัชนีช้ีวัดภาวะแรงงาน * 
จาํนวน (คน) 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเน้ือหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนดัชนีช้ีวัดภาวะแรงงาน * 
ร้อยละ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเน้ือหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนดัชนีช้ีวัดภาวะแรงงาน * 
จาํนวน (คน) 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเน้ือหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนดัชนีช้ีวัดภาวะแรงงาน * 
ร้อยละ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเน้ือหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนตารางภาคผนวก * 
จาํนวน (คน) 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเน้ือหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนตารางภาคผนวก * 
ร้อยละ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเน้ือหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนตารางภาคผนวก * 
จาํนวน (คน) 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเน้ือหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนตารางภาคผนวก * 
ร้อยละ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าควรปรับปรุงรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด * 
จาํนวน (คน) 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าควรปรับปรุงรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด * 
ร้อยละ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าไม่ควรปรับปรุงรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด * 
จาํนวน (คน) 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าไม่ควรปรับปรุงรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด * 
ร้อยละ 

 
ถ้าตอบว่าควรปรับปรุงรูปแบบท่ีควรปรับปรุง ได้แก่  
ระบุ 



 
ถ้าตอบว่าควรปรับปรุงเน้ือหาสาระท่ีควรปรับปรุง ได้แก่  
ระบุ 

 
ถ้าตอบว่าควรปรับปรุงเน้ือหาด้านอ่ืน ๆ ท่ีควรปรับปรุง ได้แก่  
ระบุ 

 
ส่ง

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม/แบบรายงานโครงการ

สนับสนุนการแกไขปญหา 

ความเดือดรอนของประชาชน 

ดานแรงงานระดับจังหวดั 



 
 

ตารางสรุปผลการแกไขปญหาความเดือดรอนดานแรงงาน 
ของหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัด................................ ประจําเดือน ........................... 

 

ตัดยอดรายงาน ณ วันท่ี................................................. 

ท่ี หนวยงาน (๑) 
จํานวนเรื่องท่ียังไมยุติ 
ยกมาจากรอบท่ีแลว 

(ถามี) 

(๒) 
จํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

รอบปจจุบัน 

(๓) 
รวมท้ังหมด 
(๑) + (๒) 

(๔) 
สรุปผลการดําเนินการของเรื่องท้ังหมด 

ผานชองทางตาง ๆ 
ของหนวยงาน 

ผานศูนยดํารงธรรม
จังหวัด 

ประเภท / จํานวนเรื่อง 
ท่ีดําเนินการจนไดขอยุต ิ

ประเภท / จํานวนเรื่อง 
ท่ีอยูระหวางดําเนินการ (ยังไมยุติ) 

๑ สรจ.       
๒ สจจ.       
๓ ศพจ.       
๔ สสค.       
๕ สปจ.       
 รวม 

(จํานวน) 
      

 

 

 

 



 
 

รายงานผลการแกไขปญหาความเดือดรอนดานแรงงานของประชาชนในพ้ืนท่ี 
หนวยงาน................................................ 

ประจําเดือน....................................... 

 

ความคืบหนาเรื่องท่ียังไมไดขอยุติ ยกมาจากรอบท่ีแลว (ถามี) 

ท่ี วัน เดือน ป 
ท่ีไดรับเรื่อง 

เรื่องรองทุกข/ 
รองเรียนผาน () 

ประเภทเรื่อง 
รองทุกข/รองเรียน 
(จําแนกประเภทเร่ือง) 

รายละเอียดเรื่อง 
รองทุกข/รองเรียนโดยสรุป 

ความคืบหนาการดําเนินการ
โดยสรุป 

ผล () 

  หนวยงาน 
สังกัด รง. 

ศูนยดํารงธรรม 
จังหวัด 

   ยุต ิ ยังไม
ยุติ* 

         
         

 
 
เรื่องรองทุกข/รองเรียน ท่ีไดรับในรอบเดือนปจจุบัน 

ท่ี วัน เดือน ป 
ท่ีไดรับเรื่อง 

เรื่องรองทุกข/ 
รองเรียนผาน () 

ประเภทเรื่อง 
รองทุกข/รองเรียน 
(จําแนกประเภทเร่ือง) 

รายละเอียดเรื่อง 
รองทุกข/รองเรียนโดยสรุป 

ความคืบหนาการดําเนินการ
โดยสรุป 

ผล () 

  หนวยงาน 
สังกัด รง. 

ศูนยดํารงธรรม 
จังหวัด 

   ยุต ิ ยังไม
ยุติ* 

         
         

 

แบบ ร.รง.๑ 

หมายเหตุ * เรื่องท่ีดําเนินการยังไมไดขอยุติในรอบเดือนปจจุบัน ใหยกไปรายงานความคืบหนาในรอบเดือนถัดไปดวย 



 
 

ประเภทเรือ่งรองเรียน ดานแรงงาน 
หมวดปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
1.   แรงงานตางดาว 
2.   จัดหางานในประเทศ 
3.   จัดหางานไปตางประเทศ 
4.   การพัฒนาฝมือแรงงาน 
5.   กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
6.   การใชแรงงานบังคับ การใชแรงงานเด็ก การใชแรงงานสตรีไมถูกตองตามกฎหมาย การกระทําอันไมเปนธรรม เชน ถูกลดเงินเดือน ถูกบีบใหออกจากงานโดยไมมีความผิด ถูกเลิกจางโดย 
      ไมเปนธรรม ฯลฯ 
7.   นายจางไมจายเงินตามกฎหมายคุมครองแรงงาน เชน คางจายคาจาง คาลวงเวลา คาชดเชย สิทธิประโยชนท่ีเปนตัวเงิน ฯลฯ 
8.   นายจางไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน เชน วันทํางาน วันหยุด วันลา การจัดสวัสดิการแรงงาน ฯลฯ 
9.   การยื่นขอเรียกรองและไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงาน / การวินิจฉัยขอพิพาทแรงงานและการกระทําอันไมเปนธรรม / การจดทะเบียนองคกรแรงงานและท่ีปรึกษาดานแรงงานสัมพันธ 
10. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
11. สถานประกอบการ / นายจาง ดําเนินการไมถูกตองตามกฎหมายประกันสังคม เชน แจงรายละเอียดลูกจางเขา – ออกงานไมถูกตอง หักเงินสมทบขาด / เกิน ถูกสวมสิทธิ (นําบัตรประจําตัว 
      ประชาชนไปข้ึนทะเบียน) สถานประกอบการ / นายจาง ไมแจงช่ือลูกจางออกจากงาน ฯลฯ 
12. การใหบริการสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม เชน การตรวจรักษาของแพทย การใหบริการของเจาหนาท่ี / โรงพยาบาล การจายยา คาใชจาย ปฏิเสธการรักษา ฯลฯ 
13. การขอรับประโยชนทดแทนจากกองทุนประกันสังคม ไดแก กรณีเจ็บปวย/ประสบอันตราย กรณีทันตกรรม กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ  
      และกรณีวางงาน        
14. การขอรับประโยชนทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน ไดแก คารักษาพยาบาล คาชดเชยการหยุดงานกรณีไมสามารถทํางานได คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ คาทําศพ คาทดแทนกรณีเสียชีวิต  
      และคาฟนฟูสมรรถภาพ 
15. การติดตามสิทธิประโยชนของแรงงานไทยท่ีไปทํางานตางประเทศ 
หมวดรองเรียนขาราชการ / เจาหนาท่ี และเสนอแนะขอคิดเห็น 
16. การใหบริการของเจาหนาท่ีหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และชองทางการติดตอ 
17. ความตองการบริการอ่ืนๆของผูประกันตน 
18. การรองเรียนพฤติกรรมของขาราชการ / เจาหนาท่ีสังกัดกระทรวงแรงงาน 
19. การใหขอเสนอแนะ / ขอคิดเห็น แกหนวยงาน 
20. เรื่องอ่ืนๆ เชน การใหคําปรึกษาดานแรงงาน 

 

เอกสารแนบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม/แบบรายงานการ

จัดทําความเห็นและขอเสนอแนะ

เก่ียวกับคาจางของจังหวัด 



สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัด                                      . 
ครั้งท่ี          วันท่ี         เดือน                        พ.ศ.            . 

 
 ประเด็นเกี่ยวกับสถานการณทาง 

ดานเศรษฐกิจ สังคม และแรงงานของจังหวัด  
ประเด็นเกี่ยวกับอัตราคาจางข้ันต่ํา  เรื่องอ่ืนๆ 

ท่ีประชุมรับทราบสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
แรงงานของจังหวัด  สรุปดังน้ี ...................................... 
   
...........................(ใสเรื่องสําคัญ)..................................... 
 

*** ใสความเห็นท่ีประชุม ฝายนายจาง 
ฝายลูกจาง และฝายรัฐบาล *** 

      

- แจงการใชบังคับประกาศคณะกรรมการคาจางในเรื่องตางๆ  
- พิจารณาผลการสํารวจขอมูลท่ีดาํเนินการโดยจังหวัดในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการกําหนดอัตราคาจาง 
- พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับการกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ํา , การกําหนดคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือ , การใชบังคับมาตรการดานคาจาง และอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร   
 
.............................................................(สรุปเรื่อง)......................................................................... 
 
    *** ใสความเห็น / มติ ท่ีประชุม ฝายนายจาง ฝายลูกจาง และฝายรัฐบาล ***   

 

 
หมายเหตุ : ขอใหสรุปผลการประชุมตามแบบฟอรมนี้ และสงรายงานประชุมใหสํานักงานคณะกรรมการคาจางเม่ือเสร็จส้ินการประชุมแตละครั้งภายในสองสัปดาห 



แบบรายงานสรุปผลการประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอแนะอัตราคาจางข้ันต่ํา  ป ........... 
ของคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัด ............ 

 
 

1. มีการประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําจังหวัด  จํานวน   ............    ครั้ง 
 1.1 วันท่ี  ................................................. 
 1.2 วันท่ี  ................................................. 
 
2. สรุปผลการประชุมฯ  ครั้งสุดทาย  (ตามขอ  1) 
 2.1 องคประกอบการประชุม  (ผูแทนฝายนายจาง/ผูแทนฝายลูกจางท่ีเขาประชุมตองเปนอนุกรรมการ
เทานั้น  สวนผูแทนภาครัฐตองมีหนังสือมอบใหเขาประชุมแทน) 
  ผูเขาประชุม .......... คน 
  อนุกรรมการฝายรัฐบาล .......... คน 
  อนุกรรมการฝายนายจาง .......... คน 
  อนุกรรมการฝายลูกจาง .......... คน 
 ประธานการประชุม..................................................................................................................................... 
 

 2.2 เอกสารขอมูลท่ีใชประกอบการพิจารณา  ไดแก  
  กลุมท่ี  1 หลักเกณฑดานความจําเปนในการครองชีพของลูกจาง  ไดแก  ................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  กลุมท่ี  2 หลักเกณฑดานความสามารถในการจายของนายจาง   ไดแก   ................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  กลุมท่ี  3 หลักเกณฑดานเศรษฐกิจและสังคม   ไดแก   .............................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 2.3 สรุปภาวะเศรษฐกิจ  สังคม  แรงงานในจังหวัด  (โดยยอ) 
  .......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  



 -  2  - 

 2.4  การคํานวณอัตราคาจางข้ันต่ํา ป .............. 
  
 
 
  ผลการคํานวณอัตราคาจางข้ันต่ําจังหวัด ป .............. ตามสูตรการคํานวณท่ีคณะกรรมการคาจาง  
ชุดท่ี 20 ไดมีมติเห็นชอบ คือ อัตราวันละ                บาท + ตัวแปรเชิงคุณภาพตาม พ.ร.บ.คุมครอง
แรงงานฯ มาตรา 87 
หมายเหตุ : ขอความดังกลาวอาจเปล่ียนแปลงไดตามมติของคณะกรรมการคาจาง 
 

 2.5 สรุปความเห็นของ 
  ผูแทนฝายลูกจาง  ............................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
  ผูแทนฝายนายจาง  .......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
  ผูแทนฝายรัฐบาล  ............................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 2.6 ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคาจางข้ันต่ําจังหวัด  (โดยสรุป)  
  ........................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 2.7 มติท่ีประชุม 
  (  ) มติเอกฉันท   (  ) มติไมนอยกวา  2 ใน 3 ขององคประชุม 
  ปรับอัตราคาจางข้ันต่ําเพ่ิมข้ึน  ........  บาท  จากอัตราวันละ  ........  บาท  เปนวันละ  .......  บาท    
  ใชบังคับตั้งแตวันท่ี ................................................................... 
หรือ  (  ) มติเอกฉันท   (  ) มติไมเอกฉันท            
  ไมปรับใหคงไวในอัตราเดิม คือ วันละ       บาท (ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตรา
คาจาง ข้ันต่ํา (ฉบับท่ี 8)) 
หรือ        (  ) อ่ืน  ๆ  ...................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

หมายเหตุ  การลงมติเพ่ือพิจารณาอัตราคาจางข้ันต่ําจังหวัด ตองดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการคาจาง
วาดวยองคประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางข้ันต่ําจังหวัด พ.ศ. 2553 
 

 2.8 ความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
  ........................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ผูจดบันทึก ...................................................... 
 (....................................................) 

ตําแหนง ........................................................................ 
 

  สูตร  =  อัตราคาจางข้ันต่ําปจจุบัน x [1+[ l% อัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงานจังหวัด เฉล่ีย ป ..............] +  
             Max (0,CPI ป ..........) ]  + ตัวแปรเชิงคุณภาพตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ มาตรา 87 



บันทึกรับรองมติการประชุม 
เพ่ือพิจารณาเสนอแนะอัตราคาจางข้ันต่ําจังหวัด ............... ป ..........   

 
 

 คณะอนุกรรมการคาจางจังหวัด .....................................  ขอลงมติในท่ีประชุม  ครั้งท่ี ......../.............  
วันท่ี  ............................................. เพ่ือพิจารณาเสนอแนะอัตราคาจางข้ันต่ําจังหวัด........................................  
ป  ...........  ดังนี้ 
 (  ) มติเอกฉันท (  ) มติไมนอยกวา  2 ใน 3 ขององคประชุม 
 ปรับอัตราคาจางข้ันต่ําเพ่ิมข้ึน  ........  บาท  จากอัตราวันละ  ........  บาท  เปนวันละ ......... บาท     
   จะใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ................................................................... 
หรือ (  ) มติเอกฉันท (  ) มติไมเอกฉันท            
 ไมปรับใหคงไวในอัตราเดิม  คือ  วันละ           บาท (ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง 
อัตราคาจาง ข้ันต่ํา (ฉบับท่ี  ลาสุด  )) 
หรือ (  ) อ่ืน  ๆ  ...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 อนุกรรมการฝายรัฐบาล 
 1. ลงชื่อ ................................................... 2. ลงชื่อ ................................................... 
   (.................................................)   (.................................................) 
  ตําแหนง ...............................................  ตําแหนง ............................................... 
 3. ลงชื่อ ................................................... 4. ลงชื่อ ................................................... 
   (.................................................)   (.................................................) 
  ตําแหนง ...............................................  ตําแหนง ............................................... 
 5. ลงชื่อ ................................................... 
   (.................................................) 
  ตําแหนง ............................................... 
 อนุกรรมการฝายนายจาง 
 1. ลงชื่อ ................................................... 2. ลงชื่อ ................................................... 
   (.................................................)   (.................................................) 
  ตําแหนง ...............................................  ตําแหนง ............................................... 
 3. ลงชื่อ ................................................... 4. ลงชื่อ ................................................... 
   (.................................................)   (.................................................) 
  ตําแหนง ...............................................  ตําแหนง ............................................... 
 5. ลงชื่อ ................................................... 
   (.................................................) 
  ตําแหนง ............................................... 
 อนุกรรมการฝายลูกจาง 
 1. ลงชื่อ ................................................... 2. ลงชื่อ ................................................... 
   (.................................................)   (.................................................) 
  ตําแหนง ...............................................  ตําแหนง ............................................... 
 3. ลงชื่อ ................................................... 4. ลงชื่อ ................................................... 
   (.................................................)   (.................................................) 
  ตําแหนง ...............................................  ตําแหนง ............................................... 
 5. ลงชื่อ ................................................... 
   (.................................................) 
  ตําแหนง ............................................... 



แบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2561 
สํานักงานแรงงานจังหวัด................................ 

ณ  วันท่ี         เดือน                  พ.ศ.         . 

 

เร่ือง รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1. การสรรหาอนุกรรมการคาจางจังหวัด
ในคณะกรรมการคาจาง ชุดท่ี 20   
(ชุดใหม)  
ครั้งท่ี 1 วันท่ี    เดือน         พ.ศ.    . 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี    เดือน         พ.ศ.    . 
 

1.1  คาเบ้ียประชุม 
      -  ประธานอนุกรรมการ  (1,250 บาท) 
      -  อนุกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการ              คน X  1,000  บาท 
1.2  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม            คน X             บาท 
1.3  คาพาหนะ            คน  
1.4  คาวัสดุ 

  

 รวมเปนเงิน   

2. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
คาจางจังหวัด 
(ครั้งท่ี .........../.......... 
วันท่ี      เดือน              พ.ศ.        ) 
 

2.1  คาเบ้ียประชุม 
      -  ประธานอนุกรรมการ  (1,250 บาท) 
      -  อนุกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ              คน  X  1,000  บาท 
2.2  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม            คน  X             บาท 
2.3  คาพาหนะ           คน  

  

 รวมเปนเงิน   

3 . การสํ ารวจค า ใช จ าย ท่ี จํ า เป น     
ของแรงงาน ท่ั วไปแรกเข า ทํ างาน     
ในภาคอุตสาหกรรม 
2.1  ขออนุมัตโิครงการ 
เมื่อวันท่ี        เดือน             พ.ศ.       . 
2.2  ดาํเนินการสํารวจระหวาง 
วันท่ี     -     เดือน              พ.ศ.        . 
2.3  บันทึกขอมลูแลวเสร็จเมื่อวันท่ี       
เดือน                   พ.ศ.          . 

-  จางสํารวจคาใชจายท่ีจําเปนของแรงงานท่ัวไปแรกเขาทํางาน 
ในภาคอุตสาหกรรม  
จํานวน            ชุด  X               บาท 
 

  

 รวมเปนเงิน   

4. การสํ ารวจการจายค าจางตาม
มาตรฐานฝมือในตลาดแรงงานของ
จังหวัด 
4.1  ขออนุมัตโิครงการ 
เมื่อวันท่ี       เดือน              พ.ศ.       . 
4.2  ดาํเนินการสํารวจระหวาง 
วันท่ี           เดือน               พ.ศ.       . 
4.3  บันทึกขอมลูแลวเสร็จเมื่อวันท่ี      .
เดือน                    พ.ศ.          . 

-  จางสํารวจ การจายคาจางตามมาตรฐานฝมือใน
ตลาดแรงงานของจังหวัด  
จํานวน            ชุด  X               บาท 
 

  

 รวมเปนเงิน   

  
รวมคาใชจาย ณ เดือน                             ท้ังสิ้น 

  
บาท 

 
(ลงชื่อ)                                           ผูรายงาน 

(ตําแหนง)                                               . 



 
 

จํานวนตัวอยางกลุมเปาหมายของแตละจังหวัด 

(2) 

(1) 
X  100 

X  100 

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการสํารวจคาใชจายที่จําเปนของแรงงาน 
ทั่วไปแรกเขาทํางาน ในภาคอุตสาหกรรม ป 2561 

 

 
สํานักงานแรงงานจังหวัด...................................................... 

วันท่ี............................................................. 

 
 

จํานวนตัวอยาง 
กลุมเปาหมาย 

(1) 

จํานวนตัวอยาง 
ท่ีสํารวจได 

 

จํานวนตัวอยางท่ีถูกตอง ครบถวน  
ท่ีไดบันทึกผลลงในโปรแกรม (นํามาจากตารางท่ี 10)   

(2) 
 
 

  

 
 
รอยละของผลการสํารวจ =     
 

 
 
รอยละของผลการสํารวจ =                                              = 
 

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

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………..… 
โทรศัพท………………………………………………………………... 
โทรสาร………………………………………………………………….. 
 
(สงแบบแบบรายงานผลฯ ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2561 มาท่ี สํานักงานคณะกรรมการคาจาง 
โทรศัพท 02 232 1297   โทรสาร 02 643 4456)  
 

จํานวนตัวอยางแบบสํารวจท่ีถูกตอง ครบถวน ท่ีไดบันทึกผลลงใน 
โปรแกรมคอมพิวเตอรประมวลผล Labor Q1.Net ของแตละจังหวัด 

 
 

 



 

แบบรายงานผลการสํารวจขอมูลเพ่ือประกอบการจัดทําอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ป 2561 
 

 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 สํานักงานแรงงานจังหวัด .......................................................... วันท่ีรายงาน ............................................ 

2.  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  
 ชื่อ-นามสกุล ............................................................................. โทรศัพท .................................................. 

3. ผลสําเร็จของการดําเนินการ (รอยละของผลการสํารวจ) 
           หนวย : ตัวอยาง 

ประเภท 
จํานวนตัวอยาง 
กลุมเปาหมาย * 

(1) 

จํานวนตัวอยาง 
ท่ีสํารวจได 

จํานวนตัวอยาง 
ท่ีสมบูรณ ** 

(2) 

คิดเปน 
รอยละ *** 

สถานประกอบ
กิจการ 

   
 

ลูกจาง    

รวม     

 หมายเหตุ   

 *   จํานวนตัวอยางกลุมเปาหมาย หมายถึง จํานวนตัวอยางท่ีตองดําเนินการสํารวจตามท่ีกําหนดไว 

 **  จํานวนตัวอยางท่ีสมบูรณ หมายถึง แบบสอบถามท่ีสามารถนํามาประมวลผลได ซ่ึงอยางนอยตองตอบ 
   คําถามเก่ียวกับการจายคาจางข้ันเริ่มตนใหกับผูผานการทดสอบฯ  ดังนี้ 
   -  แบบสอบถามสถานประกอบกิจการ  อยางนอยตองตอบคําถามขอ 4.2 หรือ 5.2 หรือ 6.2 หรือ 7.2  
   -  แบบสอบถามลูกจาง  อยางนอยตองตอบคําถามขอ 13  

 ***  การคํานวณผลสําเร็จของการดําเนินการใหคํานวณเฉพาะผลรวม ไมตองแยกสถานประกอบกิจการ
   หรือ ลูกจาง  โดยใหคํานวณจาก ผลรวมจํานวนตัวอยางท่ีสมบูรณ (2) หารดวย ผลรวมจํานวนตัวอยาง 
   กลุมเปาหมาย (1) คูณดวย 100 (กรณีทศนิยมต่ํากวา 0.5 ใหปดลง / ทศนิยมเทากับหรือมากกวา 
  0.5 ใหปดข้ึน) 

4. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 ...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
(โปรดสงแบบรายงานผลการสํารวจขอมูล พรอมแบบสอบถามฉบับจริง ไปท่ีสํานักงานคณะกรรมการคาจาง 
กองเศรษฐกิจการแรงงาน ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เพ่ือท่ีจะไดจัดทํารายงานผลเสนอผูบริหารตอไป) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม/แบบรายงานโครงการ

จัดทําแผนยทุธศาสตร 

ดานแรงงานระดับจังหวดั  

ป 2562 – 2564 



แบบรายงานสรุปผลโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจงัหวัด พ.ศ. 2562 – 2564 
ประจําป พ.ศ. 2562  

สํานักงานแรงงานจงัหวัด.................................... 
1. ผลการดําเนินงานตามข้ันตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564 
    กรุณาใสเครื่องหมาย   ในชองระยะเวลาดําเนินการ 

 
ระดับ

คะแนน 

 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินการ 
ระบุระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ    

ท่ีใช 
  (บาท) 

ต.ค. 
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

1 จัดประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือวิเคราะห
สภาพแวดลอม (SWOT) 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 จัดประชุมคณะทํางานระดบัจังหวัดเพ่ือทบทวนแผน
ยุทธศาสตรดานแรงงานฯ พ.ศ. 2560-2564  

   
 

 
 

   

3 จัดประชุมเพ่ือรับฟงความคดิเห็นตอแผนยุทธศาสตร       
ดานแรงงานฯ พ.ศ. 2562-2564 (ฉบับทบทวน ประจําป 
พ.ศ. 2562) 

   
 

 
 

   

4 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรดานแรงงานฯ ใหมีความสมบูรณ 
และนําเสนอผูวาราชการจังหวัดใหความชอบกอนนําสงให
กระทรวงแรงงานภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2561  

       

(ระดับคะแนนและข้ันตอนตามตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จ)                                                                รวม   

2. สรุปผลการใชจายงบประมาณโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดบัจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564 
    ประจําป พ.ศ. 2562  
     - งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร   .........................  บาท  
     - งบประมาณท่ีเบิกจาย     .........................  บาท แลวเสร็จ เม่ือวันท่ี............เดือน..............ป................ 
     - งบประมาณคงเหลือ         .........................  บาท สงคืนกลุมงานคลังและวัสดุ เม่ือวันท่ี........เดือน..........ป.......... 
3. โครงการ/กิจกรรมเดนภายใตแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564  
    (ฉบับทบทวน ประจําป พ.ศ. 2562) จํานวน............โครงการ/กิจกรรม 

1) ชือ่แผนงาน/โครงการ......................................................................................................................................... 
        เหตุผลความสําคัญ/และความเชื่อมโยง............................................................................................................. 

2) ชือ่แผนงาน/โครงการ........................................................................................................................................ 
         เหตุผลความสําคัญ/และความเชื่อมโยง............................................................................................................. 

4. ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ  
     ........................................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................................... 
 
 
 
กรุณาจัดสงท่ีกองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร โทรศัพท 02-232-1300,1287,1288                  
โทรสาร 02-248-2026  E-mail : Strategy.mol@gmail.com  
 

 ขอบคุณคะ   
 

แบบรายงานคร้ังที่ 1 



แบบรายงานการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564 
สํานักงานแรงงานจังหวัด.................................... 

 
1. การนําโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัดไปเสนอขอบรรจุในแผนพัฒนาพ้ืนท่ี 
   1.1 สํานักงานแรงงานจังหวัดไดเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจําป 2563 ไปบรรจุในแผนพัฒนาพ้ืนท่ี             
        ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)  
        จํานวน..............โครงการ  รวมวงเงินงบประมาณ...........................บาท 
   1.2 สํานักงานแรงงานจังหวัดไดรับการจัดสรรงบประมาณจากแผนพัฒนาพ้ืนท่ี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   
        (แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
        จํานวน..............โครงการ  รวมวงเงินงบประมาณ...........................บาท 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
1 โครงการ........................................ 

กิจกรรมหลัก................................. 
  เสนอขอรับการจดัสรรงบประมาณจาก                 

- แผนพัฒนาภาค.............................. 
- แผนพัฒนาจังหวัด.......................... 
- แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
........................................  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1 โครงการ........................................ 

กิจกรรมหลัก................................. 
  ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก                 

- แผนพัฒนาภาค............................. 
- แผนพัฒนาจังหวัด......................... 
- แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
........................................ 
จํานวนงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร
เปนเงิน......................บาท 

 

2. การดําเนินการดานอ่ืนๆ เพ่ือขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด   
   เชน การบูรณการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีผานกลไกภายในจังหวัด  การติดตามและประเมินผลโครงการ/ 
   กิจกรรมภายใตแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัดฯ เปนตน 
   ........................................................................................................................................................................... 
   ........................................................................................................................................................................... 
   ........................................................................................................................................................................... 
   ........................................................................................................................................................................... 

3. ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ  
     ........................................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................................... 
 

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

 ขอบคุณคะ   

แบบรายงานคร้ังที่ 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม/แบบรายงาน

โครงการบรหิารจัดการแรงงาน

นอกระบบ แรงงานผูสูงอาย ุ

 และแรงงานคนพิการ 



  บาน 

เลขที่
  หมูบาน ตําบล ปกติ

พิการ

(ลักษณะ

ความพิการ)

อาชีพ (ระบ)ุ
รายได 

บาท/เดือน

      ชื่อ - สกุล          

เลขประจําตัวประชาชน

ที่อยู

ลําดับที่

การเปน

สมาชิกกลุม/

องคกร

(รายชื่อ 

กลุม/องคกร

ปญหาจากการ

ประกอบอาชีพ (ถา

มีระบ)ุ

ความ

ตองการ

ความ

ชวยเหลือ 

(ถามีระบ)ุ

หมายเหตุ 

(ขอมูลอื่นๆ ที่

ตองการแสดง)

ทะเบียนแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงานผูสูงอายุของจังหวัด.....................

ขอมูล ณ วันที.่......  เดือน ........................  พ.ศ. .....................

อายุ เพศ
ระดับ

การศึกษา
โทรศัพท

ลักษณะทางรางกาย/

จิตใจ/สติปญญา การประกอบอาชีพ



     แบบรายงานผลการชวยเหลือแรงงานนอกระบบ

             ภายใตแผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครอง และการพัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจําป ๒๕61 จังหวัด....................

       ประจําเดือน...........................................

ชื่อ-สกุล 

ผูที่ไดรับการชวยเหลือ บานเลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ

ที่อยู
วัน เดือน ป ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ

หมายเหต ุจัดทํารายงานผลการชวยเหลือแรงงานนอกระบบ (ถาม)ี สงแนบกับรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน



ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

15-30

 (คน)

31-45

 (คน)

46-60

 (คน)

60ป

ขึ้นไป 

เกษตรกร 

(คน)

คาขาย 

(คน)

รับจาง 

(คน)
อื่นๆ (คน)

สรุปขอมูลแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงานผูสูงอายุของจังหวัด...................

ขอมูล ณ วันที่........ เดือน....................... พ.ศ. .....................

ประสบ

ปญหา (คน)

ลําดับ

ที่
  อําเภอ หมูที่ตําบล

ต้องการ
ความ

ช่วยเหลือ 
(คน)ปกติ 

(คน)

พิการ 

(คน)

เพศ

จํานวนแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ

และแรงงานผูสูงอายุ (คน)

อายุ (ป)

ลักษณะทาง

รางกาย/จิตใจ/

สติปญญา
อาชีพ (คน)
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