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* กระบวนงาน : การคาดประมาณแนวโน้มอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงานและข้อมูลงานวิจยั
(๑) วัตถุประสงค์
- เพื่อรวบรวมข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภายนอก
มาไว้ที่เดียวกัน มีระบบการสืบค้นข้อมูลทัง้ บทคัดย่อและฉบับเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- เพื่ออานวยความสะดวกในการค้นคว้าผลงานวิจัยด้านแรงงานข้าราชการ นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา
ตลอดจนประชาชน ที่สนใจบนฐานข้อมูลฯ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้
จัดเก็บงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นาออกเผยแพร่บนฐานข้อมูลฯ
(๒) ขอบเขต
- ปรับปรุงฐานข้อมูล โดยนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์และบทคัดย่อ บรรจุในฐานข้อมูลฯ
- สัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน
- รวบรวมผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของหน่วยงานในสังกัดไว้เป็นทาเนียบผลงานวิจัย
(๓) คาจากัดความ
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการด้านแรงงาน คือ งานวิจัย/งานวิชาการด้านแรงงาน ค่าจ้าง ความปลอดภัยในการทางาน
กฎหมายแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ฯลฯ หากเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต้องเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทขึ้น
ไป แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ฉบับสมบูรณ์ และบทคัดย่อ
(๔) หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน
ผู้อานวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

: อนุมัติ กากับการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
: ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและให้คาปรึกษา แนะนา
การปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
กาหนดแนวทางการดาเนินงานด้านการจัดทากระบวนงานการ
คาดประมาณแนวโน้มอุปสงค์และอุปทาน
ด้ า นแรงงาน และข้ อ มู ล งานวิ จั ย รวมถึ ง ให้ ป รึ ก ษาชี้ แ นะ
แนวทางในการท างานเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์
: ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร วบรวมข้ อ มู ล ประกอบการด าเนิ น งานตาม
กระบวนงาน รวมทั้ ง จั ด ประชุม คณะกรรมการฯ ประสาน
เครือข่ายสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย รวบรวม
เอกสารทางวิ ช าการ/ผลงานวิ จั ย ของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงแรงงาน เพื่อจัดทาทาเนียบผลงานวิจัย
: รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบ/ปรั บ ปรุ ง /แก้ ไ ข/เพิ่ ม เติ ม
โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
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(๕) ผังกระบวนงาน
ชื่อกระบวนงาน : การคาดประมาณแนวโน้มอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงานและข้อมูลงานวิจยั
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ความสาเร็จของการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน
ลาดับ

ผังกระบวนงาน

๑
ขออนุมัติจัดประชุม
คณะกรรมการฯ

๒

๓

รวบรวมผลการวิจัยด้านแรงงาน

-ประชุมคณะกรรมการฯ
-มีหนังสือขออนุญาต
ลิขสิทธิ์

ระยะเวลา

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. ๖๐
– ก.ย. ๖๑

ขออนุ มั ติ จั ด ประชุ ม คณ ะกรรมการพิ จารณ า
กลั่ น กรองผลงานวิ จั ย เพื่ อ เผยแพร่ ใ นฐานข้ อ มู ล
งานวิจัยด้านแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองผลงานวิจัยฉบับ
ย่อและฉบับสมบูรณ์ เพื่อเผยแพร่ในระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยด้านแรงงาน
๒. เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ให้เป็นปัจจุบัน

ผ อ .ก ศ ร
ผอ.วจ.
ขรก. และ
จนท. กลุ่ม
งาน วจ.

ต.ค. ๖๐
– ก.ย. ๖๑
(ไตรมาส ละ
๑ ครั้ง)

-รวบรวมผลงานวิจัย และเอกสารทางวิ ช าการของ
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
-ค้ นคว้ าข้ อมู ล งานวิ จัย /วิ ท ยานิ พ นธ์ ด้ านแรงงาน
จากหน่วยงานภายนอก

ผอ.วจ.
ขรก. และ
จนท. กลุ่ม
งาน วจ.

ต.ค. ๖๐
– ก.ย. ๖๑
(ไตรมาส ละ
๑ ครั้ง)

-ประชุมคณะกรรมการฯ ไตรมาส ละ ๑ ครั้ง เพื่ อ
พิ จารณาผลงานวิ จัย ฉบั บ สมบู รณ์ จากหน่ วยงาน
ในสั ง กั ด กระท รวงแรงงาน ที่ จ ะน าเข้ า ระบ บ
ฐานข้อมูลฯ
-กรณี เป็นผลงานวิ จัย จากหน่ วยงานภายนอก จะมี
ห นั งสื อ ข ออนุ ญ าต ลิ ข สิ ท ธิ์ เ ผ ยแ พ ร่ ง านวิ จั ย
ด้านแรงงานไปยั งหน่ วยงาน เจ้าของผลงานวิ จัย ที่
เข้ า ข่ า ยงานวิ จั ย ด้ า นแรงงาน เพื่ อ ขออนุ ญ าต
นางานวิจัยดังกล่าวมาเผยแพร่ในฐานข้อมูลงานวิจัย
ด้านแรงงาน

ผอ. กศร.
ผอ.วจ.
ขรก. และ
จนท . กลุ่ ม
งาน วจ.

ต.ค. ๖๐
– ก.ย. ๖๑
(ไตรมาส ละ
๑ ครั้ง)

- นาผลงานวิจัยฯ ฉบับสมบูรณ์ ที่ได้รับการพิจารณา ข ร ก . แ ล ะ
คัดเลือกขึ้นเผยแพร่บนระบบฐานข้อมูล
จนท . กลุ่ ม
งานวิจัยด้านแรงงาน
งาน วจ.
-น าบ ท คั ด ย่ อ ผ ล งานวิ จั ย/วิ ท ย านิ พ นธ์ จาก
หน่ วยงานภายนอก ถ่ ายโอนเข้าสู่ระบบฐานข้อมู ล
งานวิจัยด้านแรงงาน

NO
Yes

๔
นาเข้าฐานข้อมูลฯ
และปรับปรุงข้อมูล
งานวิจัยฯในระบบ

ไม่นาเข้า
ฐานข้อมูล
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ลาดับ

ผังกระบวนงาน

๑

ระยะเวลา

รายละเอียด

ต.ค. –
ธ.ค. ๖๐

-ขออนุมัตโิ ครงการสัมมนาเครือข่ายงานวิจัย
ด้านแรงงาน

ผอ. กศร.
ผอ.วจ.
ขรก. และ
จนท . กลุ่ ม
งาน วจ.

พ.ย –
ธ.ค.
๖๐

-ประสานสถานที่ จัด การสั มมนา รวมทั้ งประสาน
วิทยากรเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ
-ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา
-มีหนังสือเชิญ ประธานพิธีเปิดการสัมมนา วิท ยากร
และผู้เข้าร่วมสัมมนา
-จั ด เตรี ย มเอกสารประกอบการสั ม มนา อาทิ
คากล่าว รายงาน คากล่าวเปิด เอกสารประกอบการ
นาเสนอของวิทยากรฯ ลฯ

ผอ. กศร.
ผอ.วจ.
ขรก. และ
จนท. กลุ่ม
งาน วจ.

ธ.ค. ๖๐

-ดาเนินการสัมมนา ตามกาหนดการ
(ระยะเวลาดาเนินการ ๑/๒ วัน)

ผอ. กศร.
ผอ.วจ.
ขรก. และ
จนท. กลุ่ม
งาน วจ.

มี.ค. ๖๑

- จัด ท ารู ป เล่มสรุป ผลการสั มมาเครือข่ ายงานวิ จัย ผอ.วจ.
ด้านแรงงาน
ขรก. และ
จนท. กลุ่ม
งาน วจ.

ขออนุมัติโครงการ

๒

-เตรียมการจัดสัมมนา
-ขออนุมัติจัด/ค่าใช้จ่าย

๓
ดาเนินการจัดสัมมนา

๔
สรุปผล

ผู้รับผิดชอบ
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ลาดับ

ผังกระบวนงาน

๑
ประสานงานกับ
หน่วยงานในสังกัด

๒

รวบรวมข้อมูลจัดทาทาเนียบฯ

๓
ขออนุมัติจัดจ้าง

๔
เผยแพร่ทาเนียบฯ
ให้เครือข่าย

ระยะเวลา

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. –
พ.ย. ๖๐

-มีหนังสือขอความร่วมมือหน่ วยงานในสังกั ด ส่ งผล
งานวิ จัย /เอกสารวิ ช าการ ที่ เป็ นของหน่ วยงานใน
สั ง กั ด กระทรวงแรงงาน มายั ง กลุ่ ม งานวิ จั ย และ
พัฒนา

ผอ. กศร.
ผอ.วจ.
ขรก. และ
จนท. กลุ่ม
งาน วจ.

ต.ค ๖๐
– มี.ค.
๖๑

-รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของ ผอ. กศร.
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ผอ.วจ.
-จัดทาต้นฉบับรูปเล่ม
ขรก. และ
จนท. กลุ่ม
งาน วจ.

เม.ย. –
พ.ค. ๖๑

-ขออนุมัตจิ ัดจ้างและส่งพิมพ์ ณ โรงพิมพ์

มิ.ย. ๖๑

-ส่งรูปเล่มให้แรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และห้องสมุด ผอ. กศร.
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ผอ.วจ.
ขรก. และ
จนท. กลุ่ม
งาน วจ.

สัญลักษณ์

เริ่มต้น/สิ้นสุด

ดาเนินการ

ผอ. กศร.
ผอ.วจ.
ขรก. และ
จนท. กลุ่ม
งาน วจ
.

ตัดสินใจ/พิจารณา
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* กระบวน การส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ
(1) วัตถุประสงค์
เพื่ อขับเคลื่อ นแผนยุทธศาสตร์การบริห ารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2555 - 2559
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้ก ลไกการบริห ารจัดการ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชาติ ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการประสานแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ มีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน ระดับอานวยการ ได้แก่
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และระดับปฏิบัติการ
ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ มีแรงงานจังหวัดเป็นผู้อานวยการศูนย์ ซึ่งเป็นการ
บูรณาการร่วมกั บ หน่วยงานและเครือ ข่ายที่ เ กี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่ อ ส่งเสริม คุ้ม ครองให้ แรงงานนอกระบบ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) ขอบเขต
ตามภารกิจและอานาจหน้าที่ของกลุม่ งานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(3) คาจากัดความ
แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทาที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
หรือกฎหมายประกันสังคมมาตรา 33
(4) หน้าที่ความรับผิดชอบ
การดาเนินการกระบวนการจัดทากระบวนการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
ผู้รับผิดชอบ
1. ปลัดกระทรวงแรงงาน
2. ผู้อ านวยการกองยุท ธศาสตร์
และแผนงาน
3. ผู้อานวยการกลุ่มงานแรงงาน
นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ
แรงงานคนพิการ
4. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานแรงงานนอก
ระบบ แรงงานสู ง อายุ และ
แรงงานคนพิการ

หน้าที่รับผิดชอบ
เป็น ผู้บ ริห ารสูง สุด ในองค์ ก รมี อ านาจในการตัด สิน ใจมอบนโยบาย และ
ให้ความเห็นชอบ/ อนุมัติการดาเนินงาน
เป็นผู้บังคับบัญชาต้นในการกากับ ดูแลการปฏิบัติงานด้านแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ ของกลุ่ม งานภายในกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน
กาหนด และกากับดูแลให้คาปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในกลุ่มงาน
ซึ่งปฏิบัติงานด้านแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ
โดยแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัตเิ พื่อให้การดาเนินงานเป็นไปได้ตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของกระทรวงแรงงาน
เป็นผู้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่วิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมข้อมูล แผนงาน และผลการดาเนินงานเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน เสนอต่ อ ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานฯ เพื่ อ ก าหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารจัดการแรงงานของประเทศ หน้า 6

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ประกอบด้วย ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน มาตรฐานคุณภาพ การติดตามประเมินผล เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้
ชื่อกระบวนงานย่อย : การส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ,การบูรณาการด้านการทางานด้านคนพิการ และการบูรณาการในการ
จัดทาแผนส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทางานสาหรับผู้สงู อายุและคนพิการ
สานัก/กลุ่มงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. รับมอบนโยบายรัฐบาล/
นโยบายของกระทรวง
แรงงาน

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

รับมอบนโยบายรัฐบาล/นโยบายของ
ต.ค. 60 กระทรวงแรงงาน/ภารกิจหน้าที่ตาม
ก.ย. 61
กฎกระทรวง/ภารกิจร่างแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2564 , พ.ร.บ.ผู้สงู อายุ พ.ศ.
2546 และ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
2. 2.1 งานหนังสือ/เรื่องจาก • วิเคราะห์หนังสือ/จัดทาความเห็นเสนอ
ภายนอกเข้ามา
ผู้บริหาร
2.2 งานประชุมหารือเพื่อ • วิเคราะห์หนังสือเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ
บูรณาการการทางานกับ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจัดทา
หน่วยงานอื่น
ความเห็นเสนอผู้บริหาร
2.3 การดาเนินงานตาม • วิเคราะห์ข้อเสนอ/ข้อร้องเรียน และจัดทา
ข้อเสนอ/ข้อร้องเรียนจากผู้ ความเห็น
ที่เกีย่ วข้อง
2.4 งานตามภารกิจ/
(1) งานในฐานะคณะอนุกรรมการประสาน
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย แผนยุทธศาสตร์ การบริห ารจัดการแรงงาน
นอกระบบ/คณะอนุกรรมการส่ งเสริม และ
การขยายโอกาสด้า นอาชี พและการทางาน
สาหรั บผู้ สู งอายุ /คณะอนุกรรมการส่ง เสริ ม

ตัวชี้วัด
ร้อยละของจานวน
ข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การประชุมสามารถ
นามาขับเคลื่อน
ในทางปฏิบัติ
(ร้อยละ 80)

ผู้รับผิดชอบ

ติดตาม
ประเมินผล

กลุ่มงานแรงงาน 6 เดือน/
นอกระบบ
12 เดือน
แรงงานสูงอายุ
และแรงงาน
พิการ

เอกสาร
อ้างอิง
1. นโยบายรัฐบาล/
นโยบายของกระทรวง
แรงงาน
2. แผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ พ.ศ. 25602564
3. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 30 ธ.ค. 57 อนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบแห่งชาติ (คนช.)
ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
4. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
พ.ศ. 2546
5. พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556

แบบ
ฟอร์มที่
ใช้
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มาตรฐานคุณภาพงาน
ลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. นาเสนอผู้บริหาร
4. 4.1 ดาเนินการตาม
ข้อสั่งการ/ประสานแจ้ง
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องปฏิบตั ิ

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน
และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• รวบรวมข้ อ มู ล ข้ อ เสนอ ศึ ก ษา
วิเคราะห์ ค วามจาเป็นในการประชุม จัด ทา
ประเด็ นการประชุ ม จัด ทาความเห็ นเสนอ
ผู้บริหารเพื่ออนุมัติ
(2) งานประสาน/สั่ ง การส านั ก งาน
แรงงานจังหวัด เพื่อดาเนินงาน แรงงานนอก
ระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ
• วิเคราะห์ นโยบายรั ฐบาล/นโยบาย
กระทรวงแรงงาน/ร่ างแผนยุทธศาสตร์ การ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ พ.ศ.
2560 - 2564 กาหนดแนวทางให้ สานักงาน
แรงงานจัง หวัด ด าเนิ นการ รวบรวมข้ อมู ล
และจั ด ท าความเห็ น เพื่ อ เสนอผู้ บ ริ ห ารให้
ความเห็นชอบ
(3) ดาเนินงานโครงการ/ภารกิจอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
• วิเคราะห์ข้อมูล / บริหารจัดการ
โครงการ / รายงานผลการดาเนินงานเสนอ
ผู้บริหาร
 จัดทาหนังสือนาเสนอผู้บริหาร เพื่อให้
ความเห็นชอบ
 ดาเนินการตามข้อสั่งการ/ประสานแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบตั ิ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ติดตาม
ประเมินผล

เอกสาร
อ้างอิง
6. กฎกระท รวงก าหนด
จานวนคนพิ การที่ น ายจ้ าง
ห รื อ เ จ้ า ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการและหน่วยงาน
ของรัฐจะต้องรับเข้าทางาน
และจ านวนเงิ น ที่ น ายจ้ า ง
ห รื อ เ จ้ า ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการจะต้ องน าส่ ง
เข้ ากองทุ นส่ งเสริ ม แล ะ
พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ค น
พิการ พ.ศ. 2554
7. ระเบี ยบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต คนพิ ก ารแห่ ง ชาติ ว่ า
ด้ วยหลั กเกณฑ์ แ ละวิธีการ
ให้ สั ม ป ท าน จั ด สถ านที่
จาหน่ายสินค้าหรือบริการ
จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน
หรือให้การช่วยเหลืออื่นใด
แก่คนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการ พ.ศ. 2552

แบบ
ฟอร์มที่
ใช้
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มาตรฐานคุณภาพงาน
ลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.2 เป็นผู้แทนเข้าร่วม
ประชุม/ประสานผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเข้าร่วมประชุม
4.3 จัดประชุม รวบรวม
ข้อมูล/หาแนวทางแก้ไข
ปัญหา/ประสานงานผูท้ ี่
เกี่ยวข้องดาเนินการต่อ
ข้อร้องเรียน

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
 เข้าร่วมประชุม/ประสานผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเข้าร่วมประชุม

 จัดทาหนังสือขออนุมัติจดั ประชุม และเชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 จัดทาแนวการประชุม/เอกสาร
ประกอบการประชุม
 ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม
4.4 จัดประชุม
 จัดทาหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการ/
แนวทางการประชุม พร้อมหนังสือเชิญ
คณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะทางาน ในฐานะฝ่าย คณะทางาน เข้าร่วมประชุม
เลขานุการ
 จัดทาหนังสืออนุมัติค่าใช้จ่าย/เอกสาร
ประกอบการประชุม
 ประสานและทาความเข้าใจกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
 ดาเนินการในฐานะฝ่ายเลขานุการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ ให้เป็นไปตามระเบียบวาระ
การประชุมที่กาหนด
4.5 จัดทาหนังสือแจ้ง
 จัดทาหนังสือแจ้งแนวทางการดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงานให้ ไปที่สานักงานแรงงานจังหวัด เพื่อใช้เป็น
สานักงานแรงงานจังหวัด แนวทางในการปฏิบัตงิ าน
4.6 ดาเนินงานโครงการ/  ดาเนินงานโครงการภารกิจงานอื่น ๆ
งานที่ได้รับมอบหมาย
ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของโครงการ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ติดตาม
ประเมินผล

เอกสาร
อ้างอิง

แบบ
ฟอร์มที่
ใช้
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มาตรฐานคุณภาพงาน
ลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน

5. 5.1 รวบรวมการ
ดาเนินงาน สรุปผล
นาเสนอผู้บริหารทราบ
5.2 รายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ

 รวบรวมการดาเนินงาน สรุปผลนาเสนอ
ผู้บริหารทราบ

5.3 จัดทารายงานการ
ประชุมส่งให้ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
รับรองรายงานการประชุม
5.4 รวบรวมผลการ
ดาเนินงานของสานักงาน
แรงงานจังหวัดสรุปผล /
เพื่อรายงานผู้บริหาร
5.5 สรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ/
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. 6.1 ดาเนินการ/หรือ
ประสานให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ตามมติที่ประชุม
6.2 รวบรวมผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้บริหาร

 จัดทารายงานการประชุมส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับรองรายงานการประชุม

 รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อทราบ / สั่งการ
 กรณีประเด็นการประชุมเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงแรงงาน ประสานแจ้งหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงานทราบ และประสาน
รวบรวมผล
 ดาเนินการตามข้อสั่งการ
 รายงานผลต่อผู้บริหาร

 รวบรวมผลการดาเนินงานของสานักงาน
แรงงานจังหวัดสรุปผล / เพื่อรายงาน
ผู้บริหาร
 สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/งานอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย
 ดาเนินการประสานงานให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการตามอานาจหน้าที่
 รวบรวมและสรุปผลการดาเนินงาน
ในภาพรวมเสนอผู้บริหาร

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ติดตาม
ประเมินผล

เอกสาร
อ้างอิง

แบบ
ฟอร์มที่
ใช้
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ผังกระบวนงาน
คู่มือการปฏิบัติงานสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ลาดับ

เรื่อง : กระบวนการบริหารแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ
กระบวนการย่อย : การส่งเสริมคุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ
วันที่ประกาศใช้
วันที่ปรับปรุง

ผังกระบวนงาน

1

ระยะเวลา

รับมอบนโยบายรัฐบาล/นโยบายของกระทรวงแรงงาน/ภารกิจอานาจหน้าที่ตามกระทรวง
ร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 , พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ
พ.ศ. 2546 , และ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2

3

2.1 งานหนังสือ/เรือ่ งที่รบั
จากหน่วยงานภายนอก

2.2 งานประชุมหารือเพื่อบูรณา
การการทางานกับหน่วยงานอื่น

• วิเคราะห์หนังสือ/
จัดทาความเห็นเสนอ
ผู้บริหาร

• วิเคราะห์หนังสือเชิญจาก
หน่วยงานต่าง ๆ รวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง และจัดทาความเห็น
เสนอผู้บริหาร

2.3 การดาเนินงานตาม
ข้อเสนอ/ข้อร้องเรียน
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
• วิเคราะห์ข้อเสนอ/ข้อ
ร้องเรียน และจัดทา
ความเห็น

นาเสนอผู้บริหาร

2.4 งานตามภารกิจ / งานอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
(1) งานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
• รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอ ศึกษาวิเคราะห์ความจาเป็นใน
การประชุม จัดทาประเด็นการประชุม จัดทาความเห็นเสนอ
ผู้บริหารเพื่ออนุมัติ
(2) งานประสาน/สัง่ การสานักงานแรงงานจังหวัด เพือ่ ดาเนินงาน
แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ
• วิเคราะห์นโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงแรงงาน/ร่าง
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ พ.ศ.
2560 – 2564 กาหนดแนวทางให้สานักงานแรงงานจังหวัด
ดาเนินการ รวบรวมข้อมูลและจัดทาความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหาร
(3) ดาเนินงานโครงการ/ภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
• วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล บริหารจัดการโครงการ
รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เห็นชอบ

รายละเอียดงาน
รับมอบนโยบายรัฐบาล/นโยบายของกระทรวงแรงงาน/ภารกิจ
หน้ า ที่ ต ามกฎกระทรวง/ภารกิจ ร่า งแผนยุท ธศาสตร์ก ารบริห าร
จัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 , พ.ร.บ.
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.1 งานหนังสือ/เรื่องที่รับจากหน่วยงานภายนอก
• วิเคราะห์หนังสือ/จัดทาความเห็นเสนอผู้บริหาร
2.2 งานประชุมหารือเพื่อบูรณาการการทางานกับหน่วยงานอื่น
• วิเคราะห์หนังสือเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ รวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง และจัดทาความเห็นเสนอผู้บริหาร
2.3 การดาเนินงานตามข้อเสนอ/ข้อร้องเรียนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
• วิเคราะห์ข้อเสนอ/ข้อร้องเรียน และจัดทาความเห็น
2.4 งานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
(1) งานในฐานะคณะอนุก รรมการประสานแผนยุ ทธศาสตร์
การบริ หารจัด การแรงงานนอกระบบ/คณะอนุก รรมการส่ งเสริ ม
และการขยายโอกาสด้า นอาชีพ และการท างานส าหรั บผู้ สูงอายุ /
คณะอนุ กรรมการส่ง เสริ มและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต คนพิ การด้ า น
แรงงาน และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอ ศึกษาวิเคราะห์ความจาเป็นในการประชุม
จัดทาประเด็นการประชุม จัดทาความเห็นเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ
(2) งานประสาน/สั่งการสานักงานแรงงานจังหวัด เพื่อดาเนินงาน
แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ
• วิเคราะห์นโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงแรงงาน/ร่างแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ พ.ศ. 2560 2564 กาหนดแนวทางให้สานักงาน แรงงานจังหวัดดาเนินการ รวบรวม
ข้อมูลและจัดทาความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
(3) ดาเนินงานโครงการ/ภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
• วิเคราะห์ข้อมูล / บริหารจัดการโครงการ / รายงานผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้บริหาร

ลาดับ

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริ
หารจัดการแรงงานของประเทศ
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ระยะเวลา
รายละเอียดงาน

ผังกระบวนงาน

4
4.1 ดาเนินการตาม
ข้อสั่งการ/ประสาน
แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติ

4.2 เป็นผู้แทนเข้า
ร่วมประชุม/ประสาน
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เข้าร่วมประชุม

4.3 จัดประชุม รวบรวมข้อมูล/
หาแนวทางแก้ไขปัญหา/
ประสานงานผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการต่อข้อร้องเรียน

4.4 จัดประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทางาน ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ

5
5.1 รวบรวมผลการ
ดาเนินงาน สรุปผล
นาเสนอผู้บริหาร

5.2 รายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพื่อทราบ/
สั่งการ

4.5 จัดทาหนังสือแจ้ง
แนวทางการดาเนินงาน
ให้สานักงานแรงงาน
จังหวัด

แก้ไข
5.4 รวบรวมผลการ
ดาเนินงานของสานักงาน
แรงงานจังหวัดสรุปผล/
เพื่อรายงานผูบ้ ริหาร

5.3 จัดทารายงานการ
ประชุม ส่งให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับรองฯ

รับรอง

ดาเนินการตาม
ข้อสั่งการ

เสนอผู้บริหาร
รายงานผลต่อ
ผู้บริหาร
ดาเนินการ/หรือประสานให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามมติที่ประชุม

รายงานผลต่อ
ผู้บริหาร

รวบรวมผลการดาเนินงานเสนอ
ผู้บริหาร

5.5 สรุปผลการ
ดาเนินงาน
โครงการ /
งานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

6.1 ดาเนินการประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่
6.2 รวบรวมและสรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมเสนอผูบ้ ริหาร

6
กรณีประเด็นการประชุมเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงแรงงาน ประสานแจ้งหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงานทราบ และ
ประสานรวบรวมผล

4.6 ดาเนินงาน
โครงการ/ภารกิจ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

4.1 ดาเนินการตามข้อสั่งการ/ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
4.2 เข้าร่วมประชุม/ประสานผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุม
4.3 จัดประชุม รวบรวมข้อมูล/หาแนวทางแก้ไขปัญหา/ประสานงาน
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อข้อร้องเรียน
4.4 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางาน
4.5 จัดทาหนังสือแจ้งแนวทางการดาเนินงานไปที่สานักงานแรงงาน
จังหวัด
4.6 ดาเนินงานโครงการภารกิจงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 รวบรวมการดาเนินงาน สรุปผลนาเสนอผู้บริหารทราบ
5.2 รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ
 กรณีประเด็นการประชุมเกี่ยวข้องกับ กระทรวงแรงงาน
ประสานแจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทราบ
และประสานรวบรวมผล
 ดาเนินการตามข้อสั่งการ
 รายงานผลต่อผู้บริหาร
5.3 จัดทารายงานการประชุมส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรองรายงาน
การประชุม
5.4 รวบรวมผลการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดสรุปผล/
เพื่อรายงานผู้บริหาร
5.5 สรุปผลการดาเนินงานโครงการภารกิจงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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* คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการกาหนดค่าจ้างและข้อเสนอระบบค่าจ้างและรายได้
(1) วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เสริม สร้างความรู้ ความเข้ าใจให้กั บ เจ้ าหน้าที่ ที่ เ กี่ ยวข้อ ง สามารถน าไปใช้ในการ
ดาเนินการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า
2. เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของเจ้ าหน้ า ที่ เป็ น ไปด้ว ยความถู ก ต้ องตามกรอบแนวทางและ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
(2) ขอบเขตการดาเนินงาน
กรอบแนวทางการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2560
มาตรา 79 คณะกรรมการค่าจ้างมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (3) กาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า
มาตรา 84 ให้คณะกรรมการค่าจ้างมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัตกิ าร
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการค่าจ้างมอบหมายให้
ให้คณะกรรมการค่าจ้างกาหนดองค์ประชุมและวิธีการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการได้ตาม
ความเหมาะสม
มาตรา 87 ในการพิ จ ารณาก าหนดอั ต ราค่าจ้างขั้นต่า ให้คณะกรรมการค่าจ้างศึก ษาและ
พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รบั อยู่ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นโดยคานึงถึงดัชนีค่าครองชีพ
อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้าและบริการ ความสามารถของธุรกิ จ
ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
การพิ จ ารณาก าหนดอั ตราค่าจ้างขั้นต่าจะก าหนดให้ใช้เฉพาะกิ จ การ งานหรือสาขาอาชีพ
ประเภทใด เพียงใด ในท้องถิ่นใดก็ได้
เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงานสาหรับลูกจ้างบางกลุม่ หรือบางประเภท
คณะกรรมการค่าจ้างอาจพิ จารณาก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าที่ แตกต่างจากที่ พิจ ารณากาหนดในวรรคสอง
เพื่อใช้สาหรับลูกจ้างกลุ่มนั้นหรือประเภทนั้นในกิจการ งานหรือสาขาอาชีพประเภทใด เพียงใด ในท้องถิ่นใดก็ได้
ทั้งนี้ ค่าจ้างดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าที่คณะกรรมการค่าจ้างกาหนดตามวรรคสอง
มาตรา 88 เมื่อ ได้ศึก ษาข้อมู ลและพิจ ารณาข้อเท็จ จริ งตามที่ก าหนดในมาตรา 87 แล้วให้
คณะกรรมการค่าจ้างประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่าหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือโดยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 91 ให้สานักงานคณะกรรมการค่าจ้างในกระทรวงแรงงานมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทาแผนพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของประเทศเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้าง
(2) จัดทาแผนงานโครงการเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้างและคณะอนุกรรมการ
(3) ประสานแผนและดาเนินการของคณะกรรมการค่าจ้างและคณะอนุกรรมการ
(4) รวบรวม ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ และประเมินผลสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ แรงงาน ภาวะ
การครองชีพ การขยายตัวของตลาดแรงงาน ผลิตภาพแรงงาน การลงทุน การย้ายถิ่น และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ในการวางแผนพั ฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของประเทศและเป็นข้อมู ลประกอบการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการค่าจ้างและคณะอนุกรรมการ
(5) เสนอแนะผลการศึกษา และผลการพิจารณาข้อมูลทางวิชาการ และมาตรการเสริมอื่นต่อ
กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้
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(6) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของประเทศ และการปฏิบัติงาน
ตามมติของคณะกรรมการค่าจ้าง
(3) คาจากัดความ
อัตราค่าจ้างขั้นตา หมายถึง อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างกาหนดตามพระราชบัญญัตินี้
(ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551)
คณะกรรมการค่าจ้าง หมายถึง คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 หมวด 6 คณะกรรมการค่าจ้าง
มาตรา 78 ให้ มีคณะกรรมการค่าจ้าง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
ฝ่ายรัฐบาลสี่คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ
และข้าราชการกระทรวงแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นตาจังหวัด หมายถึง คณะอนุกรรมการทีค่ ณะกรรมการ
ค่ า จ้ า งแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น ตามระเบี ย บคณะกรรมการค่ า จ้ า งว่ า ด้ ว ยการได้ ม าและการพ้ น จากต าแหน่ ง ของ
คณะอนุก รรมการพิ จ ารณาอั ตราค่าจ้า งขั้น ต่าจัง หวัด พ.ศ. 2552 ข้อ 5 ในการแต่ง ตั้งคณะอนุก รรมการ
พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดในแต่ละจังหวัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย อนุกรรมการฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละเท่ากัน จานวน
รวมกันไม่เกินสิบห้าคน
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการและแรงงาน
จังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นตากรุงเทพมหานคร หมายถึง คณะอนุกรรมการ
ที่คณะกรรมการค่าจ้างแต่งตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลสีค่ น ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และ
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละห้าคน โดยให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการค่าจ้างเป็นอนุก รรมการและ
เลขานุการ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพือศึกษาและเสนอแนวทางการกาหนดอัตราค่า จ้างขั้ นตา
หมายถึง คณะอนุก รรมการที่คณะกรรมการค่าจ้างแต่งตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการค่าจ้าง
มอบหมายให้คณะอนุก รรมการ ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
ฝ่ายรัฐ บาลสี่คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูก จ้าง ฝ่ายละสองคน โดยให้ผู้อานวยการส านัก งาน
คณะกรรมการค่าจ้างเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการวิชาการและกลันกรอง หมายถึง คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการค่าจ้าง
แต่ง ตั้ ง ขึ้น เพื่ อ ปฏิ บั ติห น้ าที่ ต ามที่ ค ณะกรรมการค่ าจ้างมอบหมายให้ คณะอนุ ก รรมการ ประกอบด้ว ย
รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลสี่คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
ฝ่ายละห้าคน โดยให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการค่าจ้างเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
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(4) หน้าทีความรับผิดชอบ
การดาเนินการกระบวนการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
ผู้รับผิดชอบ
1. คณะกรรมการค่าจ้าง

หน้าทีรับผิดชอบ
1. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
2. วางกรอบแนวทาง/แผนการดาเนินการ/หลักเกณฑ์
การทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร
3. ติดตามการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ
ให้เป็นไปตามกรอบแนวทาง/แผนการดาเนินการ/
หลักเกณฑ์การทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดและ
กรุงเทพมหานครตามที่กาหนดไว้
4. ศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกีย่ วกับอัตราค่าจ้างที่
ลูกจ้างได้รับอยู่ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นในแต่ละ
จังหวัดตามที่คณะอนุกรรมการฯ จังหวัดและ
กรุงเทพมหานครเสนอ
5. พิจารณากาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าในแต่ละจังหวัด
2. คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่า 1. ดาเนินงานตามกรอบแนวทาง/แผนการดาเนินการ/
จังหวัด 76 คณะ
หลักเกณฑ์การทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
ตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง
2. ศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง
ที่ลูกจ้างได้รับอยู่ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นโดย
คานึงถึงดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการ
ครองชีพต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้าและบริการ
ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
3. พิจารณาจัดทาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด เพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการค่าจ้างพิจารณา
3. คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่า 1. ดาเนินงานตามกรอบแนวทาง/แผนการดาเนินการ/
กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์การทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่า
กรุงเทพมหานคร ตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง
2. ศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง
ที่ลูกจ้างได้รบั อยูป่ ระกอบกับข้อเท็จจริงอืน่ โดย
คานึงถึงดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการ
ครองชีพต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้าและบริการ
ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
3. พิจารณาจัดทาอัตราค่าจ้างขั้นต่ากรุงเทพมหานคร
เพื่อนาเสนอคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณา
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ผู้รับผิดชอบ
4. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและ
เสนอแนวทางการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า

5. คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง

6. ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง

7. เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง

หน้าทีรับผิดชอบ
1. ดาเนินงานตามกรอบแนวทาง/แผนการดาเนินการ/
หลักเกณฑ์การทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร ตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง
2. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลตาม
มาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ได้แก่ ดัชนีคา่ ครองชีพ
อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต
ราคาของสินค้าและบริการ ความสามารถของธุรกิจ
ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในการเสนอแนะ
อัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
3. พิจารณากรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวน
ความเหมาะสมอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด ปี 2561
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณา
1. ดาเนินงานตามแผนการดาเนินการ/กรอบแนวทาง
และหลักเกณฑ์การทบทวนความเหมาะสมอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด ปี 2561
2. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่าของ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ปี 2561 และนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณา
1. กากับดูแล และประสานงานการแต่งตัง้ การประชุม
และจัดทาข้อมูลที่เกี่ยวกับคณะกรรมการค่าจ้างและ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร
2. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการค่าจ้าง
1. จัดทาแผนการดาเนินงานของคณะกรรมการค่าจ้าง
และคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่า
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เสนอต่อคณะกรรมการ
ค่าจ้าง
2. ประสานแผน จัดประชุม และดาเนินการตามมติของ
คณะกรรมการค่าจ้างและจัดทาข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับ
คณะกรรมการค่าจ้างและคณะอนุกรรมการพิจารณา
อัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
3. ศึกษาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง
ที่ลูกจ้างได้รบั อยูป่ ระกอบกับข้อเท็จจริงอืน่ โดย
คานึงถึงดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการ
ครองชีพต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้าและบริการ
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ผู้รับผิดชอบ

หน้าทีรับผิดชอบ
ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่กาหนดไว้ตามความเห็นของคณะกรรมการค่าจ้าง
4. เมือ่ คณะกรรมการค่าจ้างมีมติกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า
ในแต่ละจังหวัดแล้ว จึงจัดทาประกาศคณะกรรมการ
ค่าจ้าง เรือ่ ง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 9) นาเสนอ
ให้ปลัดกระทรวงแรงงานลงนามในประกาศฯ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการค่าจ้าง หลังจากนั้นกระทรวง
แรงงานได้เสนอประกาศฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
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(5) ผังกระบวนงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ลาดับ

ผังกระบวนงาน

1.
คณะกรรมการค่าจ้างมอบหมายคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อศึกษาและเสนอแนวทางการกาหนด
อัตราค่าจ้างขั้นต่า พิจารณาทบทวนกรอบ
แนวทางการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า

2.

3.

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ จัดประชุมศึกษาพิจารณา
ทบทวนกรอบแนวทางการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า

ไม่เห็นชอบ
คณะกรรมการค่าจ้าง พิจารณา
กรอบแนวทาง การกาหนด
อัตราค่าจ้างขั้นต่า

4.

5.

6.

7.

เห็นชอบ
ปรับปรุงกรอบแนวทาง และจัดทาโครงการสัมมนาฯ เพือ่ ชี้แจง
กรอบและแนวทางการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
คณะอนุกรรมการฯ จังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดประชุม
พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าและรายงานผลการพิจารณาต่อ
คณะกรรมการค่าจ้าง
คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง จัดประชุม
พิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่าและรายงานผล
การพิจารณาต่อคณะกรรมการค่าจ้าง
ไม่เห็นชอบ
คณะกรรมการค่าจ้าง
พิจารณากาหนดอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่า

8.

เห็นชอบ
ประธานคณะกรรมการค่าจ้างลงนามในประกาศ และ
เสนอผู้บริหารลงนามเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เรือง กระบวนการบริหารแรงงาน
กระบวนการย่อย การกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 9)
วันทีประกาศใช้
วันทีปรับปรุง
ระยะเวลา
ม.ค. 60
(1 เดือน)

รายละเอียดงาน
1. ฝ่ายเลขานุการโดยสานักงานคณะกรรมการค่าจ้างเสนอกรอบ
แนวทางการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าต่อคณะกรรมการค่าจ้าง
2. คณะกรรมการค่าจ้างมอบหมายคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อ
ศึกษาและเสนอแนวทางการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า พิจารณา
ทบทวนกรอบแนวทางการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า

ก.พ. – ก.ค. 1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เพื่อพิจารณาทบทวน
กรอบแนวทางการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า
60
(6 เดือน) 2. จัดประชุมนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาสูตร
ก.ค. 60
(1 เดือน)

และตัวแปรประกอบการพิจารณากาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า ปี
2561 และเสนอต่อคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ พิจารณา
1. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เสนอสูตรการกาหนดอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่า ปี 2561 ต่อคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณา
2. คณะกรรมการค่าจ้าง เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการกาหนด
อัตราค่าจ้างขั้นต่า
กรณีไม่เห็นชอบ ให้กลับไปขั้นตอนที่ 2

ก.ค. – ส.ค. 1. ปรับปรุงกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนความ
เหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
60
2. จัดทาโครงการสัมมนาฯ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับสูตรกาหนดอัตรา
(2 เดือน)

ค่าจ้างขั้นต่า แนวทางการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ
จังหวัด
ก.ย. – ต.ค. 1. คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร จัดประชุมพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่า
60
2. รายงานผลการพิจารณากาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าต่อ
(2 เดือน)
คณะกรรมการค่าจ้าง
1.
พ.ย. – ธ.ค. คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง จัดประชุมพิจารณา
ทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่าที่จังหวัดและกรุงเทพมหานครเสนอ
60
2. รายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการค่าจ้าง

(2 เดือน)

ธ.ค. 60 – คณะกรรมการค่าจ้างพิจารณากาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
ม.ค. 61 ตามทีค่ ณะอนุวิชาการและกลั่นกรองเสนอ
(2 เดือน) กรณีไม่เห็นชอบ ให้กลับไปขั้นตอนที่ 6

ม.ค. – มี.ค. 1. ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง
ลงนามในประกาศ อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 9) ลงวันที่
61
19 มกราคม 2561
(3 เดือน)
2. เสนอผู้บริหารลงนามเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
3. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารจัดการแรงงานของประเทศ หน้า 18

(6) รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ประกอบด้วย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพ การติดตามประเมินผล เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้
ชือกระบวนงานย่อย การกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 9)
สานัก/กลุ่มงาน : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
มาตรฐานคุณภาพงาน
ติดตาม
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล
1. คณะกรรมการค่าจ้าง 1.1 สานักงานคณะกรรมการค่าจ้างในฐานะ ม.ค. ระดับความสาเร็จของ - คจ. กศร. ภายใน
มอบหมาย
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการค่าจ้าง
การกาหนดอัตราค่าจ้าง - คณะกรรม ม.ค. 60
คณะอนุกรรมการ
ทาการศึกษาแนวทางการกาหนดอัตรา
ขั้นต่า
การค่าจ้าง
เฉพาะกิจเพื่อศึกษา
ค่าจ้างขั้นต่าและสรุปกรอบแนวทาง
และเสนอแนวทาง
การกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าเสนอต่อ
การกาหนดอัตรา
คณะกรรมการค่าจ้าง
ค่าจ้างขั้นต่า
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง และ
ให้พิจารณา
เสนอกรอบแนวทางแผนการดาเนินงาน
กรอบแนวทางและ
การกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า
หลักเกณฑ์การทบทวน
ต่อคณะกรรมการค่าจ้าง
ความเหมาะสมอัตรา 1.3 คณะกรรมการค่าจ้าง มีมติเห็นชอบ/
ค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
ไม่เห็นชอบแผนการดาเนินงานดังกล่าว
1.4 คณะกรรมการค่าจ้างมอบหมาย
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษา
และเสนอแนวทางการกาหนดอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่า ให้พิจารณากรอบแนวทาง
และหลักเกณฑ์การทบทวนความ
เหมาะสมอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด

ลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสาร
อ้างอิง

แบบ
ฟอร์มทีใช้
-
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มาตรฐานคุณภาพงาน
ติดตาม
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล
2. คณะอนุกรรมการ
2.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ก.พ. – ก.ค. ระดับ 1
- คจ. กศร. ภายใน
เฉพาะกิจฯ จัดประชุม
เพื่อพิจารณากรอบแนวทางและ
ดาเนินการประชุม
- คณะกรรม ก.ค. 60
ศึกษาพิจารณา
หลักเกณฑ์การทบทวนความเหมาะสม
คณะอนุกรรมการ
การค่าจ้าง
กรอบแนวทางและ
อัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
เฉพาะกิจเพื่อศึกษา
หลักเกณฑ์การทบทวน 2.2 จัดประชุมนักวิชาการจากสถาบัน
และเสนอแนวทาง
ความเหมาะสมอัตรา
การศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
การกาหนดอัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
เพื่อร่วมกันพิจารณาสูตรและตัวแปร
ขั้นต่าเพื่อพิจารณา
ต่าง ๆ ที่จะนามาใช้ในการพิจารณา
ทบทวนกรอบแนวทาง
กาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า ให้เป็นไป
การกาหนดอัตราค่าจ้าง
ตามหลักวิชาการ และเป็นที่ยอมรับ
ขั้นต่า แล้วเสนอผล
ทั่วไป และนาผลการพิจารณาเสนอ
การพิจารณาต่อ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ
คณะกรรมการค่าจ้าง
2.3 จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ
เพื่อพิจารณาสูตรการกาหนดอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่าเสนอต่อคณะกรรมการ
ค่าจ้าง

ลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสาร
อ้างอิง

แบบ
ฟอร์มทีใช้
-

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารจัดการแรงงานของประเทศ หน้า 20

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
3. จัดประชุม
3.1 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เสนอสูตร ก.ค. ระดับ 2
คณะกรรมการค่าจ้าง
การกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า ปี 2561
คณะกรรมการค่าจ้าง
เพื่อพิจารณา
ต่อคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณา
เห็นชอบกรอบแนวทาง
กรอบแนวทางและ
3.2 คณะกรรมการค่าจ้าง เพื่อพิจารณา
และหลักเกณฑ์การ
หลักเกณฑ์การทบทวน
กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์
ทบทวนความเหมาะสม
ความเหมาะสมอัตรา
การทบทวนความเหมาะสมอัตราค่าจ้าง
อัตราค่าจ้างขั้นต่า
ค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
ขั้นต่าจังหวัด
จังหวัด
กรณีไม่เห็นชอบ ให้กลับไปขั้นตอนที่ 2

ติดตาม
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล
- คจ. กศร. ภายใน
- คณะกรรม ก.ค. 60
การค่าจ้าง

4. ปรับปรุงกรอบแนวทาง 4.1 สานักงานคณะกรรมการค่าจ้างทาการ ก.ค. – ส.ค.
และหลักเกณฑ์
ปรับปรุงกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์
การทบทวนความ
การทบทวนความเหมาะสมของอัตรา
เหมาะสมอัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดตามมติ
ขั้นต่าจังหวัดและจัดทา
คณะกรรมการค่าจ้าง
โครงการสัมมนาฯ
4.2 จัดทาโครงการสัมมนาฯ เพือ่ ชี้แจง
เพื่อชี้แจงกรอบและ
เกี่ยวกับสูตรกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า
แนวทางการดาเนินงาน
และแนวทางการดาเนินงานของ
ของคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการฯ จังหวัด
พิจารณาอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่าจังหวัด

- คจ. กศร. ภายใน
- คณะกรรม ส.ค. 60
การค่าจ้าง

ลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสาร
อ้างอิง

แบบ
ฟอร์มทีใช้
-

-
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ลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. คณะอนุกรรมการฯ
จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร
จัดประชุมพิจารณา
อัตราค่าจ้างขั้นต่า
และรายงานผล
การพิจารณาต่อ
คณะกรรมการค่าจ้าง

มาตรฐานคุณภาพงาน
ติดตาม
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล
5.1 คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้าง ก.ย. – ต.ค. ระดับ 3
- คจ. กศร. ภายใน
ขั้นต่าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
คณะอนุกรรมการ
- คณะกรรม ก.ย. 60
จัดประชุมพิจารณาข้อเสนออัตรา
พิจารณาอัตราค่าจ้าง การค่าจ้าง
ค่าจ้างขั้นต่า
ขั้นต่าจังหวัดและ
5.2 คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้าง
กรุงเทพมหานคร
ขั้นต่าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
รายงานผลการพิจารณา
รายงานผลการพิจารณาข้อเสนอ
ข้อเสนออัตราค่าจ้าง
อัตราค่าจ้างขั้นต่าเสนอต่อ
ขั้นต่าจังหวัดต่อ
คณะกรรมการค่าจ้าง
คณะกรรมการค่าจ้าง
ครบทัง้ 77 คณะ

6. คณะอนุกรรมการ
6.1 คณะอนุกรรมการวิชาการและ
วิชาการและกลั่นกรอง
กลั่นกรอง จัดประชุมเพื่อพิจารณา
จัดประชุมพิจารณา
กลัน่ กรองข้อเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่า
กลั่นกรองข้อเสนอ
ที่จงั หวัดและกรุงเทพมหานครเสนอ
อัตราค่าจ้างขั้นต่า
6.2 รายงานผลการพิจารณาฯ เสนอต่อ
และรายงานผล
คณะกรรมการค่าจ้าง
การพิจารณาต่อ
คณะกรรมการค่าจ้าง

พ.ย. – ธ.ค. ระดับ 3
- คจ. กศร. ภายใน
คณะอนุกรรมการ
- คณะกรรม ธ.ค. 60
วิชาการและกลั่นกรอง การค่าจ้าง
รายงานผลการพิจารณา
กลั่นกรองข้อเสนออัตรา
ค่าจ้างขั้นต่าทุกจังหวัด
เสนอต่อคณะกรรมการ
ค่าจ้าง

เอกสาร
อ้างอิง

แบบ
ฟอร์มทีใช้
-

-
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มาตรฐานคุณภาพงาน
ติดตาม
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล
7. คณะกรรมการค่าจ้าง 7.1 คณะกรรมการค่าจ้างพิจารณากาหนด ธ.ค. 60 – ระดับ 4
- คจ. กศร. ภายใน
พิจารณากาหนดอัตรา
อัตราค่าจ้างขั้นต่าตามที่คณะ
ม.ค. 61 คณะกรรมการค่าจ้าง - คณะกรรม ม.ค. 61
ค่าจ้างขั้นต่า
อนุวิชาการและกลั่นกรองเสนอ
มีมติเห็นชอบการ
การค่าจ้าง
กรณีไม่เห็นชอบ ให้กลับไปขั้นตอนที่ 6
กาหนดอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่าจังหวัด

ลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

8. ประธานคณะกรรมการ 8.1 ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธาน ม.ค. – มี.ค.
ค่าจ้างลงนามในประกาศ
คณะกรรมการค่าจ้างลงนามในประกาศ
61
และเสนอผู้บริหารลงนาม
อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 9)
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 8.2 จัดทาหนังสือเสนอผูบ้ ริหารลงนามเพื่อ
และประกาศ
เสนอคณะรัฐมนตรี
ในราชกิจจานุเบกษา 8.3 จัดทาหนังสือเพื่อขอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
8.4 ทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ

ระดับ 5
- คจ. กศร. ภายใน
ประกาศคณะกรรมการ - คณะกรรม มี.ค. 61
ค่าจ้าง เรื่อง อัตรา
การค่าจ้าง
ค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 9)
ลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

เอกสาร
อ้างอิง

แบบ
ฟอร์มทีใช้
-

ประกาศ
คณะกรรมการค่าจ้าง
เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่
19 มกราคม 2561

-
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ชื่อกระบวนการ กระบวนการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
(1) วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือควบคุมกระบวนการทางานให้ผู้ปฏิบัติงานด้านแรงงานระหว่างประเทศ
ในส่วนของการจัดทาข้อเสนอแนะ เพื่อกาหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ
(2) ขอบเขต
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ในการจัดทาข้อเสนอเพื่อ
กาหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ
(3) คำจำกัดควำม
การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง การติดต่อสื่อสารให้เกิ ดความคิดความเข้าใจตรงกั น
ในการดาเนินการปฏิบัติงานด้านแรงงานระหว่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมานฉันท์ และมีประสิทธิภาพ
(4) หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
การดาเนินการกระบวนการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
ผู้รับผิดชอบ
หน้ำที่รับผิดชอบ
1. ปลัดกระทรวงแรงงาน
มีหน้าทีเ่ ป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กร มีอานาจในการตัดสินใจและ
ให้ความเห็นชอบข้อเสนอเพือ่ กาหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ/
ความเห็น/แนวทาง/ท่าทีของของกระทรวงแรงงาน
2. รองปลัดกระทรวงแรงงาน
มีหน้าที่กากับดูแลงานในหน้าที่ของสานักประสานความร่วมมือ
(ที่รับผิดชอบงานในหน้าที่
ระหว่างประเทศ
ของสานักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ)
3. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน
มีหน้าที่กลั่นกรองเสนอความเห็นต่อผู้ได้รบั มอบอานาจปฏิบตั ิราชการแทน
(ที่รบั ผิดชอบงานด้านความร่วมมือ ปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อประกอบการพิจารณางานด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ)
ระหว่างประเทศ ยกเว้นกองอาเซียน
4. ผู้อานวยการสานักประสาน
มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อานวยการ สั่ง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ราชการ มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ
แก้ปัญหา ของเจ้าหน้าที่ในสานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
มีภารกิจและอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) เสนอแนวนโยบายความร่วมมือต่างประเทศด้านแรงงาน
2) ดาเนินการเกี่ยวกับกรรมสารและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านแรงงาน
รวมทั้งเร่งรัดการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านแรงงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ
3) ประสานงาน ติดตามและแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวิชาการ
และความช่วยเหลือด้านแรงงานกับองค์การ หรือหน่วยงานต่างประเทศ
ดาเนินการเกี่ยวกับงานทุน พิธีการ รับรอง งานประชุม การเจรจาระหว่าง
ประเทศ รวมทัง้ วิเคราะห์การดาเนินงานของกลุ่มและองค์การต่างประเทศ
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ผู้รับผิดชอบ

หน้ำที่รับผิดชอบ
4) ประสาน ติดตามสิทธิประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานและ
ครอบครัวของแรงงานไทยที่ไปทางานในต่างประเทศ และประสาน
การดาเนินการเพื่อรักษาและส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานไทย
ในต่างประเทศ รวมทัง้ สนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานแรงงานไทย
ในต่างประเทศ
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รบั มอบหมาย
5.ผู้เชี่ยวชาญประจาสานักประสาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัตงิ านที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อน
มากและมีผลกระทบในวงกว้าง
หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้คาปรึกษาของส่วนราชการระดับ
กระทรวง กรม ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญในด้านวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อน
มากและมีผลกระทบในวงกว้าง
และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ผู้อานวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่กากับดูแลและบริหารงาน ให้คาปรึกษา แนะนา มอบหมายงาน
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
วิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่ ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ และกลั่นกรองการจัดทารายงานและข้อคิดเห็น
เพื่อปฏิบัติตามพันกิจขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
2) ศึกษา วิเคราะห์ และกลั่นกรองการนาเสนอความเคลื่อนไหวระหว่าง
ประเทศในด้านแรงงานเพือ่ เผยแพร่ให้ความรู้แก่ข้าราชการและประชาชน
โดยรวม
3) กลั่นกรองการดาเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศ
และภายในประเทศทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการและ
งานด้านแรงงาน
4) กากับดูแลและดาเนินงานเกี่ยวกับงานพิธีการ ต้อนรับ อานวยความ
สะดวก การจัดรายการศึกษาดูงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ
เพื่อให้การประสานงานและการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยเรียบร้อย
บรรลุวัตถุประสงค์
5) กลั่นกรองการดาเนินการเกี่ยวกับการเสนอผู้แทนของประเทศ
ในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เจรจา และการดูงานในต่างประเทศ
เพื่อให้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และตรงวัตถุประสงค์
6) เสนอแนะนโยบายและกากับดูแลแผนการดาเนินงาน และอัตรากาลัง
ของกลุม่ งาน
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ผู้รับผิดชอบ
7. นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
หรือชานาญการพิเศษ (ปฏิบัติงาน
ในฐานะหัวหน้าฝ่าย)

หน้ำที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่าย ความรับผิดชอบหลักได้แก่ วิชาการและ
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์ในลักษณะ
ผู้ชานาญการ มีหน้าที่ ดังนี้
1) ศึกษาวิเคราะห์พันธกรณีระหว่างประเทศด้านแรงงาน รวมทั้ง
ดาเนินการประสานและติดตามผลการปฏิบัติ เพือ่ ให้เป็นไปตามพันธกิจที่
ประเทศไทยได้ทาความตกลงไว้ ซึ่งหากไม่ปฏิบัตหิ รือทาได้ไม่สมบูรณ์อาจมี
ผลต่อภาพลักษณ์ หรือทาให้ประเทศไทยเสียผลประโยชน์ได้
2) ติดตามการจัดทารายงานผลการประชุม การศึกษาฝึกอบรมและดูงาน
ต่างๆ เพื่อนาเสนอต่อผูบ้ ริหารรวมทั้งประมวลข้อมูลที่ได้รับเพื่อเผยแพร่
และใช้กาหนดท่าทีและแนวนโยบายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของ
กระทรวงต่อไป
3) ควบคุมดูแลการเตรียมการจัดประชุมระหว่างประเทศ ในประเทศ
รวมทั้งการจัดฝึกอบรม การจัดทดสอบภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการของ
กระทรวง
4) ให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกีย่ วกับงาน
ในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในการดาเนินนโยบายและแผนงานของกลุม่ งาน
5) เสนอนโยบายการปฏิบัตงิ าน วางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ
มอบหมายงาน วางแผน วินิจฉัย สัง่ การ ติดตามประเมินผล และแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานทีร่ ับผิดชอบ
8. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ หรือ ปฏิบัติงานเป็นนักวิเทศสัมพันธ์ที่มีความชานาญการในระดับต้น มีหน้าที่
ชานาญการ (ปฏิบัตงิ านเป็นนัก
1) ประสานงานในเรื่องพันธกรณีระหว่างประเทศและงานวิชาการ ได้แก่
วิเทศสัมพันธ์ทมี่ ีความชานาญการ การแปล ศึกษา วิเคราะห์ อนุสญ
ั ญา พันธกรณี กับองค์การแรงงานระหว่าง
ในระดับต้น)
ประเทศ (ILO) และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ
2) ประสานงานในเรื่องของการตอบข้อถาม ข้อมูล ตามที่ได้รับการร้องขอ
จากองค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ
3) ประสานงานในเรื่องการตอบข้อถาม ข้อมูล ตามที่ได้รับการร้องขอ
จากองค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ
4) ประสานงาน และดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ และการจัดประชุมระหว่างประเทศใน
ประเทศไทย
5) ประสานดาเนินการเรื่องการประชุม สัมมนา ดูงานระหว่างประเทศ
โดยศึกษารายละเอียดและเตรียมข้อมูลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
การติดตาม รายงานผล และนาความเห็นสรุปรายงานและข้อเสนอแนะ
ต่อผู้บริหาร
6) ประสานและดาเนินการงานพิธีการระหว่างประเทศ งานเยี่ยมคารวะ
เลี้ยงรับรองแขกชาวต่างประเทศ และการเสนอแนวนโยบายความสะดวก
ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
7) ติดต่อและประสานงานความร่วมมือเกี่ยวกับทุนการศึกษา และฝึกอบรม
ในต่างประเทศ
8) แปลเอกสารและร่างหน้าที่ โต้ตอบระหว่างประเทศ

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารจัดการแรงงานของประเทศ หน้า 26

(5)

ผังกระบวนกำร
เรื่อง กระบวนกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และเครือข่ำยด้ำนแรงงำน
คู่มือกำรปฏิบัติงำน
กระบวนกำรย่อย การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน วันที่ประกำศใช้
หน้ำ

ลำดับ
1.

ผังกระบวนกำร
รับเรื่อง ศึกษา
วิเคราะห์ประเด็นความ
ร่วมมือ ด้านแรงงาน
ภายนอก

2.

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาดาเนินการ

3.

ประมวลผลจากข้อคิดเห็น
และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.

5.

สรุปประเด็น/จัดทาข้อเสนอ/
แนวทาง/ท่าที

ไม่เห็นชอบ

นาเสนอ
ผู้บริหาร

เห็นชอบ
ลงนามให้ความเห็นชอบ

ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
50 นาที 1.1 สปร. ลงทะเบียนรับหนังสือ และเสนอ ผอ. สปร.
พิจารณามอบหมายกลุ่มงานในสังกัด
1.2 กลุ่มงานในสังกัดลงทะเบียนรับหนังสือ และเสนอ
ผอ. กลุม่ พิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้อง
1.3 ส่งให้เจ้าหน้าทีเ่ จ้าของเรื่อง ศึกษา วิเคราะห์ประเด็น
ความร่วมมือด้านการทางาน
3 ชม. 2.1 สรุปเรื่องเสนอ ปรง. และจัดทาหนังสือถึงกรมในสังกัด
กระทรวงแรงงานทีเ่ กี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการ โดยผ่าน
ผอ.กลุ่ม และที่ปรึกษาหารือ ชช.สปร.เพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะและ/หรือช่วยในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
เบื้องต้น) จากนั้นจึงนาเสนอ ผอ.สปร.พิจารณาลงนาม
2.2 ส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ พิจารณา
ดาเนินการ
2.3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัด ติดตามผลการ
ดาเนินงานภายในเวลาที่กาหนด
3 ชม. 3.1 รวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษาวิเคราะห์/จัดทา
เอกสารประกอบการประชุม และหารือหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานทีเ่ กี่ยวข้อง
3.2 ศึกษา วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน/ความเห็นของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทีเ่ กี่ยวข้อง
5 ชม. 4.1 จัดทาหนังสือสรุปประเด็น/จัดทาข้อเสนอ/แนวทาง/
ท่าทีกระทรวงแรงงาน เสนอ ผอ.สปร. โดยผ่าน ผอ.กลุ่ม
และ ชช.สปร.เพือ่ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและ/หรือช่วย
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในเบือ้ งต้น จากนั้นจึงนาเสนอ
ผอ.สปร.พิจารณาลงนาม
4.2 เสนอผู้บริหาร (ผ่าน ผช.ปรง. และรอง ปรง.ทีร่ ับผิดชอบ
ในสายงาน) เพือ่ โปรดทราบ/พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3 ชม. 5.1 ผู้บริหารรับทราบ/พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๕.๒ หากไม่เห็นชอบ ให้กลับไปพิจารณา ขั้นตอนที่ 3

