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คู่มือการปฏิบตั ิงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
2.1 กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
จากลั ก ษณะงานตามภารกิ จ การวางแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ข องส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน
ที่ ป ระกอบด้ วยกระบวนงานย่อ ย การจั ด ท าแผนกลยุท ธ์ ส านั ก งานปลั ดกระทรวงแรงงาน ก ารจั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี การติ ด ตามประเมิ น ผลตามแผน จึ ง ใช้ ก รอบความคิ ด ของ Value Chain
เป็นกรอบในการออกแบบกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดความเชื่อมโยงกันของระบบงาน
ย่อยให้ เกิ ด ขับ เคลื่อ นยุ ท ธศาสตร์ของส านั ก งานปลั ดกระทรวงแรงงานอย่างเป็น รูป ธรรม และส่ง ผลให้
การดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานไปสู่วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ได้ตามระยะเวลาที่วางไว้
รายงานสถานการณ์และ
การเตือนภัยด้านแรงงาน
นโยบายกระทรวงแรงงาน
การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย
ของสานักงานสภาที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

การจัดทา/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

การติดตาม
ประเมินผล
ตามแผน

ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จาก
การบริหารยุทธศาสตร์แรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ชี้นาการบริหาร
แรงงานในระดับประเทศ

2.2 กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(1) วัตถุประสงค์
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามประเมินผลตามแผนฉบับนี้จัดทาขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ ยวข้อง สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางขั้นตอนพื้นฐาน (Basic Flow) ในการ
จัดทาแผนของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานอย่างมีประสิท ธิภาพ โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมและความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(2) ขอบเขตกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยจะ
ครอบคลุ ม เนื้ อ หาเฉพาะขั้ น ตอนหลั ก ที่ ส าคั ญ ทางวิช าการทั่ ว ไปของการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่
การวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อม ส ารวจความต้ องการและความคาดหวั งของผู้ รั บบริ การและผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย
การเสนอต่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบ การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล ทั้งนี้การจัดทาแผนดังกล่าว
เป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกลางต่าง ๆ กาหนด เช่น PMQA PART คารับรองการปฏิบัตริ าชการ เป็นต้น
(3) คาจากัดความ
แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนกลยุทธ์ (Strategy Plan) หมายถึง แผนที่แสดงทิศทางหรือแนวทาง
ปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของส่วนราชการมีการกาหนดเป้าหมาย
ระยะยาวที่ แน่ ชั ด การก าหนดแนวทางดาเนิ นการเพื่ อบรรลุ เป้ าประสงค์ ตามพั นธกิ จ (Mission) ขององค์ ก ร
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โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับประโยชน์จากองค์กร
(Stakeholders) นับเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจ และการกาหนดนโยบายขององค์กร
วิสัยทัศน์ หมายถึง การกาหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาในช่วง 5-10 ปี อย่างสมเหตุสมผล
ให้สอดคล้องกับพันธกิจ โดยต้องครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ซึ่งวิสัยทัศน์ที่ดีจะต้องเป็นไปได้
เข้าใจง่าย จาง่าย มีความชัดเจน ส่งเสริมและสร้างความมั่นใจ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างพันธะ
ผูกพัน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม และกระตุ้นให้เกิดความเป็นเจ้าของ
พั นธกิจ หมายถึ ง กรอบหรือ ขอบเขตการด าเนิ น งานของหน่ วยงาน หรือ เหตุ ผ ลของการมี
หน่วยงาน พันธกิ จ ต่างจากภารกิ จ (responsibility) ตรงที่ ว่าภารกิ จ เป็นงานรับผิ ดชอบขององค์กรโดยตรง
ส่วนพันธกิจเป็นแนวทางที่องค์กรจะทาภารกิจร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์และเป็นการชี้ให้เห็นว่า
องค์กรมีแนวทางที่จะทาร่วมกับใคร อย่างไรเพื่อตอบสนองอะไรหรือใคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ strategic issues หมายถึง พื้นที่ หรือ ประเด็นที่ต้องการเข้าไปบรรเทา
ปัญหาหรือเพิ่มศักยภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จะต้องมียุทธศาสตร์แก้ไข
เป้าประสงค์ หรือ เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ หมายถึง จุดมุ่งหมายที่ตอบสนองวิสัยทัศน์
เป็นผลกระทบหรือผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนหรือสังคมซึ่งเป็น ผลจากการดาเนินงานของหน่วยงาน
เป้าประสงค์ของกระทรวงจะต้องแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางในการดาเนินงานที่ทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย หรือ หมายถึง วิธีการ
ในการแข่ ง ขั น ที่ ส ามารถท าให้ องค์ ก รเอาชน ะคู่ แ ข่ ง ได้ หรื อ หมายถึ ง แน วทางในการท าให้ อ งค์ ก ร
ประสบความสาเร็จ ซึ่งสรุปได้ว่า กลยุทธ์ คือ แนวทางที่องค์กรจะนาเสนอคุณค่า (Value) ให้กับลูกค้า เพื่อทาให้
องค์ ก รประสบความส าเร็ จ ตามที่ ต้ อ งการ (นิ ย ามจากหนั ง สื อ “Balanced Scorecard รู้ลึ ก ในการปฏิ บั ติ
Implementing Balanced Scorecard” โดย ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์,2546: 44)
ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) หรือ ค่าเป้าหมาย (Targets) สานักงาน ก.พ.ร. ได้ให้
นิยาม ตัวชี้วัด หรือ ค่าเป้าหมาย หมายถึง อะไรคือเครื่องที่จะช่วยแสดงให้เห็นว่าเราได้บรรลุผลแล้ว ระดับมาก
น้อยที่ต้องการจะบรรลุผล (benchmark หรือmilestone) (สานักงาน ก.พ.ร., 2548)
(4) หน้าที่ความรับผิดชอบ
การดาเนินการกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้
ผู้รับผิดชอบ
1. ปลัดกระทรวงแรงงาน
2. คณะกรรมการจัดทาแผน

หน้าที่รับผิดชอบ
มีหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กร มีอานาจในการตัดสินใจและ
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปี
มี หน้ าที่ ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนิ นการจั ดท าแผนฯ ศึ กษา
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอก ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าประสงค์หลักของหน่วยงาน ก าหนดกลยุทธ์ โครงการ/กิ จกรรม
ตัวชี้วัด จัดวางทิ ศทางและกลยุทธ์ของหน่วยงาน (แผนที่ยุทธศาสตร์)
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ผู้รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การจัดทากลยุทธ์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีความครบถ้วน
สมบูรณ์
3. ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และ
มีหน้าที่กากับให้คาแนะนาและพิจารณา ดูแลการปฏิบัติงานการจัดทา
แผนงาน
แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
4. ผู้เชี่ยวชาญประจากองยุทธศาสตร์
มีหน้าที่ควบคุมการออกแบบและเสนอแนะ ประสานผู้มีองค์ความรู้
และแผนงาน/ผู้อานวยการกลุ่มงาน เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
พัฒนายุทธศาสตร์
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานให้สอดคล้องกับกรอบนโยบาย
และยุทธศาสตร์ระดับชาติแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ ฉบั บ ที่ 12 วาระปฏิ รู ป และวาระของระดั บ Agenda
Function และ Area ที่เกี่ยวข้องเพื่ อประเมินสถานการณ์ แวดล้อม
และร่างประเด็นยุ ทธศาสตร์เพื่ อให้เกิ ดการก าหนดเป้าหมายการให้
บริการ ผลผลิต ตัวชี้วัดของงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกระทรวง
และสานักงานปลัดกระทรวงฯ
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ มีห น้าที่ ควบคุม การปฏิบัติงานในการจัดท าแผนของเจ้าหน้าที่
พิเศษ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
ฝ่ายยุทธศาสตร์ กาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุท ธ์ของส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน รวมถึงให้คาปรึก ษา ชี้แนะแนวทางในการจัดท าแผน
รวมถึ ง ให้ แ นวทางในการแก้ ไขปั ญ หาเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งาน
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้งานสาเร็จตามวัตถุประสงค์
6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ กลุ่มงาน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมรวม
พัฒนายุทธศาสตร์
ข้อมูลประกอบการจัดทาแผน รวมทั้งจัดประชุม คณะกรรมการ
เพื่อทบทวนแผน การวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อม สร้างพันธมิ ตร
หรือเครือข่ายในการทางานทั้งในและนอกกระทรวง หากพบปัญหา
ต้องคิดหาทางแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานให้
เหมาะสมสอดคล้องกั บสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้นใหม่ๆ เพื่อให้งาน
สาเร็จตามวัตถุประสงค์
7. หน่วยงานในสานักงานปลัดกระทรวง มีหน้าที่ความรับผิดชอบตรวจสอบ/ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติมโครงการ/
กิจกรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
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ผังกระบวนงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
ลาดับ

ผังกระบวนงาน

เรื่อง กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
กระบวนการย่อย การจัดทา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วันที่ประกาศใช้
ระยะเวลา

สรุปวิธีการปฏิบัติงาน

ต.ค.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดทา
โครงการทบทวนแผนยุ ทธศาสตร์ ส านั กงานปลั ดกระทรวง
แรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) เสนอปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อขอ
อนุมัติดาเนินโครงการ

ขออนุมัติโครงการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สป.รง.
NO

1.

วันที่ปรับปรุง

เสนอ ปรง.
เห็นชอบ
YES

ทบทวนข้อมูลบริบทด้าน
แรงงาน/วิเคราะห์สภาพแวดล้อม

2.

3.

4.

รวบรวม
ข้อมูล

วิเคราะห์
และ
ปรับปรุง
ข้อมูล

ทบทวน/เพิ่มเติมโครงการและ
กิจกรรมภายใต้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ
(ครั้งที่ 1) สป.รง.

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ฯ
1

ทบทวนข้ อมู ลเชิงคุ ณภาพจากเอกสารและรวบรวมข้ อมู ลจาก
พ.ย.-ธ.ค. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการทบทวนสถานการณ์และ
บริบทที่มีต่อด้านแรงงานและ สป.รง.

ขอความร่ วมมื อหน่ วยงานในสัง กั ด สป.รง. ทั้ง ส่ วนกลาง
พ.ย.-ธ.ค. และส่ ว นภู มิ ภ าคด าเนิ น การทบทวนเพิ่ ม เติ ม โครงการ/
กิจกรรมภายใต้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ สป.รง.

ม.ค.

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
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ลาดับ

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา

1

5.

หน่วยงานตรวจสอบ (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์ฯ และทบทวน
เพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมภายใต้
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ
(ครั้งที่ 2)

สรุปวิธีการปฏิบัติงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงานโดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
จัด ทารายงานผลการประชุ มฯ เสนอปลั ดกระทรวงแรงงาน
และขอความร่ วมมื อหน่ วยงานในสั ง กั ด พิ จ ารณาประเด็ น
ม.ค. - ก.พ.
ยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ และตั ว ชี้ วั ด ภายใต้ (ร่ า ง) แผน
ยุทธศาสตร์ฯ และปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

รวบรวม บรรจุ แผนงาน/โครงการลงใน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ
และปรับปรุงเอกสาร (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ

ปรับปรุงและ
ยกร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ

ก.พ. - มี.ค.

7.

สารวจและรวบรวม
ความคิดเห็นเพื่อวิพากษ์
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ

สารวจและรวบรวมความคิด เห็ น ข้อเสนอแนะเพื่อวิพากษ์
(ร่ า ง) แผนยุ ท ธศาสตร์ ส านั กงานปลั ด กระทรวงแรงงาน
เม.ย. - พ.ค. (พ.ศ. 2560 – 2564) จากผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อาทิ เครือข่ายนายจ้าง ลูกจ้าง NGOs และหน่วยงานภายใน
และภายนอกที่เกี่ยวข้อง

8.

ปรับปรุงเอกสาร
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ
หลังการวิพากษ์
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ

6.

พ.ค.

ประมวลผลแบบสารวจความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะ จากการ
วิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ และนามาปรับปรุงเอกสาร
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานให้เป็น
ฉบับสมบูรณ์

พ.ค.

น าเสนอปลั ด กระทรวงแรงงานเพื่ อให้ ค วามเห็ นชอบแผน
ยุ ทธศาสตร์ ฯ หากไม่ ผ่ านความเห็ นชอบจะต้ องนากลั บไป
ขั้นตอนที่ 8 คือ การปรับปรุง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ และ
นาเสนอปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง

พ.ค.

ขออนุ มั ติ จั ด พิ มพ์ เอกสารแผนยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

NO

9.

10.

ขอความ
เห็นชอบ
(ร่าง) แผนฯ
จาก
ปลัดกระทรวง
YES
แรงงาน
จัดพิมพ์เอกสารแผนยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2560 – 2564)
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

2
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ลาดับ

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา

สรุปวิธีการปฏิบัติงาน

มิ.ย.

เผยแพร่แผนยุ ทธศาสตร์สานั กงานปลั ดกระทรวงแรงงาน
ทางเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th ประชาสัมพันธ์
ข่าวแจ้งเวียน และประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ
ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

2
11.
เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ฯ
ผ่านช่องทางต่างๆ
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(6) รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ประกอบด้วย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพ การติดตามประเมินผล เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้
ชื่อกระบวนงานย่อย : การจัดทาแผนกลยุทธ์ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สานัก/กลุ่มงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
ลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ขออนุมัติโครงการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ฯ

2. ทบทวนข้อ มูล เชิง ปริมาณ
และเชิงคุณภาพจากเอกสาร
และรวบรวมข้ อ มู ล จาก
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อ งเพื่ อ
ป ระ ก อ บ ก ารท บ ท วน
สถานการณ์และบริบทที่มี
ต่อด้านแรงงานและ สป.รง.

มาตรฐานคุณภาพงาน
ติดตาม
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล
1. กองยุทธศาสตร์และแผนงานโดยกลุ่มงาน
ต.ค. ระดับความสาเร็จ
กยผ.พย.
6 เดือน
พัฒนายุทธศาสตร์จัดทาโครงการทบทวน (15-20 ต.ค.) ในการทบทวนแผน
9 เดือน
แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวง
ยุทธศาสตร์สานักงาน
และ
แรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) พร้อมทั้ง
ปลัดกระทรวงแรงงาน
12 เดือน
เสนอปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อขออนุมัติ
ระดับที่ 1
ดาเนินโครงการ
จัดประชุมเชิง
2. ปลัดกระทรวงแรงงานเห็นชอบโครงการ
ปฏิบัติการเพื่อทบทวน
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนยุทธศาสตร์ฯ
ระดับที่ 2
1 . รวบ ร วม ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น พ.ย.-ธ.ค. รวบรวมบรรจุโครงการ/ กยผ.พย.
กิจกรรม เพือ่ บรรจุใน
กรอบยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะ 20 ปี (พ.ศ.
แผนยุทธศาสตร์ฯ และ
2560 – 2579) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ยกร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.
ระดับที่ 3
25 6 0 – 2 5 6 4 ) น โย บ าย รั ฐ บ า ล
สารวจและรวบรวม
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
ความคิดเห็นเพื่อ
มนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
วิพากษ์ (ร่าง) แผน
2560 – 2579) แผนพัฒ นาแรงงาน
ยุทธศาสตร์ฯ
ไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

เอกสาร
อ้างอิง
หนังสือขออนุมัติ
จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์
สานักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2560 –
2564)
หนังสือขอข้อมูล
จากหน่วยงานใน
สังกัดที่เกี่ยวข้อง

แบบ
ฟอร์มที่ใช้
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มาตรฐานคุณภาพงาน
ติดตาม
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล
แผนของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ระดับที่ 4
และสถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ และสัง คม
ปลัดกระทรวงแรงงาน
สถานการณ์ ที่ มี ผ ลกระทบต่อแรงงาน
ให้ความเห็นชอบ
ทั้งในและต่างประเทศและสถานการณ์
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แรงงาน ฯลฯ
ระดับที่ 5
2. กองยุท ธศาสตร์และแผนงานมีห นังสือ
เผยแพร่แผน
ขอข้อมูลกับหน่วยงานในสังกัด สป.รง.
ยุทธศาสตร์สานักงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูล
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ด้านบริบทของสานักงานปลัดกระทรวง
ผ่านช่องทางต่างๆ
แรงงาน ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งาน
เพื่อเป็นแนวทางใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
การปฏิบัตริ าชการ
สถานการณ์ด้านแรงงานให้เป็นปัจจุบัน
3. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ประมวลผลข้ อ มู ล
และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิเคราะห์
ความเสี่ยงจากสถานการณ์และปัจจัยที่
มีผลกระทบด้านแรงงานเพื่อนาข้อมูลที่
ได้มาประกอบการทบทวนและยกร่าง
แผนยุทธศาสตร์ฯ
3 ทบทวน/เพิ่ มเติ มโครงการ กองยุท ธศาสตร์และแผนงานมี ห นั ง สื อ พ.ย.-ธ.ค.
กยผ.พย.
และกิ จกรรมภายใต้ (ร่ าง) ขอความร่ ว มมื อ หน่ วยงานในสั ง กั ด
แผนยุทธศาสตร์ฯ (ครั้งที่ 1) สป.รง. ทั้ ง ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค
ด าเนิ น การทบทวนเพิ่ ม เติ ม โครงการ/

ลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสาร
อ้างอิง

แบบ
ฟอร์มที่ใช้

- หนังสือขอความ
ร่วมมือทบทวนและ
เพิ่มเติมโครงการ/
กิจกรรมภายใต้แผน

1)
แบบฟอร์ม
รายละเอียด
โครงการ/
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ลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4. ประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่ อ
ทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์
ส านั ก งานปลั ดกระทรวง
แรงงาน (พ.ศ. 2560 –
2564)

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
กิ จ กรรมภายใต้ (ร่าง) แผนยุท ธศาสตร์
สป.รง.

กองยุท ธศาสตร์และแผนงานจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองและทบทวน
แผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ ซึ่ ง ผู้ เ ข้ าร่ วมประชุ ม
ประกอบด้วย ผู้บริห ารและหน่วยงานใน
สังกัดทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค กรม
ทุ ก กรม/ส านั ก งานประกั น สั ง คม และ
หน่ วยงานส่วนราชการที่ เ กี่ ยวข้ อง เพื่ อ
พิจารณาในประเด็นสาคัญ ดังนี้
(1) ทบทวนและประเมินสถานการณ์ /
บ ริ บ ท ที่ มี ผ ล ต่ อ ด้ าน แ ร งงา น
(SWOT Revision)

ม.ค.

ตัวชี้วัด

ติดตาม
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล

กยผ.พย.

เอกสาร
อ้างอิง
ยุทธศาสตร์
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน (พ.ศ.
2560 – 2564)

- หนังสือขอเชิญ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน (พ.ศ.
2560 – 2564)
- หนังสือรายงาน
สรุปผลการประชุม

แบบ
ฟอร์มที่ใช้
กิจกรรมที่
ทบทวน
ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ฯ
2) แบบฟอร์ม
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรมที่
เพิ่มเติมแผน
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ฯ
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ลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
- วิเ คราะห์ ปั จ จั ย ภายใน (จุ ด แข็ ง
และจุดอ่อน)
- วิเคราะห์ปัจ จัยภายนอก (โอกาส
และอุปสรรค)
(2) ทบท วน และก าห นดวิ สั ย ทั ศน์
พั น ธกิ จ ค่ า นิ ย มหลั ก ขององค์ ก ร
ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ เป้ าประสงค์
กลยุท ธ์ กาหนดโครงการ/ผลผลิต /
กิ จ กรรม ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เป้ า ห มาย
งบ ป ระ ม าณ แ ล ะ ห น่ วย งาน ที่
รั บ ผิ ด ชอบ และโครงการส าคั ญ
เชิงพื้นที่
(3 ) ส รุ ป ส าร ะ ส า คั ญ ข อ ง (ร่ า ง )
แผนยุทธศาสตร์ฯ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- ค่านิยมหลักขององค์กร
- ประเด็นยุทธศาสตร์
- เป้าประสงค์
- กลยุทธ์
- โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
- ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ติดตาม
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล

เอกสาร
อ้างอิง
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน (พ.ศ.
2560 – 2564)
- สรุปผลการ
ทบทวน
สภาพแวดล้อมของ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน
- สรุปสาระสาคัญ
ของ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

แบบ
ฟอร์มที่ใช้

คู่มือปฏิบัติงานวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หน้า 11

ลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5. หน่วยงานตรวจสอบ (ร่าง)
แผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ และ
ทบทวน เพิ่มเติมโครงการ/
กิจกรรมภายใต้ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ฯ (ครั้งที่ 2)

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
- Template ตัวชี้วัด
- วงเงินงบประมาณ
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงานมี ห นั ง สื อ ม.ค.-ก.พ.
ขอความร่ ว ม มื อ ห น่ วยงาน ใน สั ง กั ด
พิ จ ารณาประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์
และตัวชี้วัดภายใต้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ
และปรั บ ปรุ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการ/
กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ

6. ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ ย ก ร่ า ง กองยุทธศาสตร์และแผนงานรวบรวมและ
แผนยุทธศาสตร์ฯ
บรรจุ แผนงาน/โครงการลงใน (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ฯ และปรับปรุงเอกสาร (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์ฯ ตามทีห่ น่วยงานแจ้ง
แก้ไข/เพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม และ

ก.พ.-มี.ค.

ตัวชี้วัด

ติดตาม
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล

- กยผ.พย.
- หน่วยงาน
ในสังกัด สป.

กยผ.พย.

เอกสาร
อ้างอิง

แบบ
ฟอร์มที่ใช้

- หนังสือขอความ
ร่วมมือพิจารณา
ทบทวนหรือ
เพิ่มเติมโครงการ/
กิจกรรมที่จะบรรจุ
ภายใต้ร่างแผน
ยุทธศาสตร์
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน (พ.ศ.
2560 – 2564)
(ฉบับทบทวน
ประจาปี
พ.ศ. 2561)

แบบฟอร์ม
รายละเอีย
ดโครงการ/
กิจกรรม
ที่ทบทวน/
เพิ่มเติม
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มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
จัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้วเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลสาหรับ
การสารวจความคิดเห็นเพื่อวิพากษ์ (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์ฯ
7. ส า ร ว จ แ ล ะ ร ว บ ร ว ม กองยุท ธศาสตร์และแผนงานดาเนินการ เม.ย.-พ.ค.
ความคิ ด เห็ น เพื่ อ วิ พ ากษ์ ส ารวจและรวบรวมความคิ ด เห็ น เพื่ อ
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ วิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังนี้
1) มีหนังสือขอความร่วมมือสานักงาน
แรงงานจังหวัดให้ส่งแบบสารวจ/รวบรวม
จากผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) มี ห นั ง สื อ ถึ ง หน่ ว ยงานราชการ
ภายในและภายนอกและเครือ ข่ า ยเพื่ อ
สารวจความคิดเห็นผ่าน Google ฟอร์ม

ลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

8. ปรับปรุงเอกสาร (ร่าง) แผน กองยุทธศาสตร์และแผนงานประมวลผล
ยุทธศาสตร์ฯหลังการวิพากษ์ แบบสารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากการวิพากษ์ (ร่าง) แผนยุท ธศาสตร์ฯ
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
และน ามาปรับ ปรุ ง เอกสาร (ร่า ง) แผน
ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ให้เป็นฉบับสมบูรณ์

พ.ค.

ตัวชี้วัด

ติดตาม
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล

- กยผ.พย.
- หน่วยงานใน
สังกัด สป.
- กรมทุกกรม/
สานักงาน
ประกันสังคม
- หน่วยงาน
ภายนอกที่
เกี่ยวข้อง
- ผู้รบั บริการ/
ผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย
- กยผ.พย.

เอกสาร
อ้างอิง

แบบ
ฟอร์มที่ใช้

- หนังสือขอความ
ร่วมมือหน่วยงาน
เพื่อวิพากษ์ (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์ฯ

แบบสารวจ
ความคิดเห็น
เพื่อวิพากษ์
(ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

- รายงานผลการ
สารวจและรวบรวม
ความคิดเห็นเพื่อ
วิพากษ์ (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์ฯ
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ลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
9. ขอความเห็ น ชอบ (ร่ า ง)
แผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ จาก
ปลัดกระทรวงแรงงาน

10. จั ด พิ ม พ์ เอ ก ส า ร แ ผ น
ยุ ท ธศาส ต ร์ ส านั ก งาน
ปลั ด กระทรวงแรงงาน
(พ .ศ . 2 5 6 0 – 2 5 6 4 )
( ฉ บั บ ท บ ท ว น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
กองยุทธศาสตร์และแผนงานจัดทาหนังสือเสนอ พ.ค.
(ร่ า ง) แผนยุ ท ธศาสตร์ ส านั กงานปลั ด
กระทรวงแรงงานเพื่อขอความเห็นชอบ จากปลัด
กระทรวงแรงงานโดยหากไม่ ผ่านความเห็นชอบ
จะต้องนากลับไปขั้นตอนที่ 8 คือ การปรับปรุง
(ร่ าง) แผนยุ ทธศาสตร์ ฯ และน าเสนอ
ปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อขอความเห็นชอบ
อีกครั้ง
ขออนุมัติจัดพิมพ์เอกสารแผนยุทธศาสตร์
มิ.ย.
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

12. เผยแพร่แ ผนยุ ท ธศาสตร์ เผยแพร่แผนของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ส านั ก งานปลั ดกระทรวง ที่ผ่านความเห็นชอบปลัดกระทรวงแรงงาน โดย
แรงงานผ่านช่องทางต่างๆ การเผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ www.mol.go.th

มิ.ย.

ตัวชี้วัด

ติดตาม
เอกสาร
แบบ
อ้างอิง
ฟอร์มที่ใช้
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล
- กยผ.พย.
- หนังสือขอความ
เห็นชอบ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2560 –
2564) (ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)
กยผ.พย.
- หนังสือขออนุมัติ
จัดพิมพ์เอกสาร
แผนยุทธศาสตร์
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน (พ.ศ.
2560 – 2564)
(ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)
- กยผ.พย.
- ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

www.mol.go.th/
academician/
content/ แผน
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มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
เพื่ อ เป็ น แนวทางในการ ประชาสั มพั นธ์ ข่ าว แจ้ งเวี ยน และประชุ ม
ปฏิบัติราชการ
ชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ฯ ให้หน่วยงาน
ในสั งกั ดทราบและน าไปปฏิ บั ติ อย่ างเป็ น
รูปธรรม

ลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

ติดตาม
เอกสาร
อ้างอิง
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล
การสือ่ สาร
ยุทธศาสตร์
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน (พ.ศ.
2560 – 2564)
(ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

แบบ
ฟอร์มที่ใช้
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* กระบวนการ : การสารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ
วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน
1. เพื่อให้กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงานของการสารวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ
2. เพื่ อจัดเก็ บข้อ มูลความรู้ (Tacit Knowledge) เกี่ยวกั บแนวทาง เทคนิค ขั้นตอน รวมทั้ งวิธีการ
ปฏิบัติงานภายในกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการดาเนินงานต่อไปในอนาคต
3. เพื่อเป็นองค์ความรู้ ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน และเป็น
แหล่งข้อมูลสาหรับผู้สนใจโดยทั่วไป
ขอบเขต
ระเบียบการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการสารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ
ตั้งแต่ ก ารจัดเตรียมข้อ มู ล สถานประกอบการเพื่ อใช้ในการส ารวจข้อ มู ล ความต้องการแรงงานของสถาน
ประกอบการ การสารวจและบันทึกข้อมูล ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการในระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร จนถึงขั้นตอนการจัดทารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน
คาจากัดความ
ผอ.
วจ.
กศร.
ศทส.
นวก.
พรก.

: ผู้อานวยการ
: กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
: กองเศรษฐกิจการแรงงาน
: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
: นักวิชาการแรงงาน
: พนักงานราชการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน : อนุมัติการขอจัดประชุมและรายงานผลการสารวจ
ผู้อานวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา : กากับดูแล ตรวจสอบ และให้คาแนะนา ปรึกษา
นักวิชาการแรงงานชานาญการ : รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และให้คาแนะนา ปรึกษา
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ : ขออนุมัติจัดประชุม จัดประชุมอธิบายวิธีการสารวจข้อมูล รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล และจัดทารายงานผลการสารวจ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา : จัดประชุม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ : สนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่ในกลุม่ งานวิจัยและพัฒนา
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* แผนผังกระบวนการ (Work Flow Process Chart)
ชื่อกระบวนการ การสารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ ระดับความสาเร็จในการการสารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ
ลาดับ
1

ผังกระบวนการ
จัดเตรียมข้อมูล

2

จัดทาแบบสารวจและคู่มือ
การสารวจ

ระยะเวลา
ต.ค.-ธ.ค.

ม.ค.

3
ขออนุมัติโอนเงินให้จังหวัด
4

รายละเอียดงาน
- ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถาน
ประกอบการทั่วประเทศ จากสานักงาน
ประกันสังคม
- จาแนกข้อมูลตามจังหวัด ขนาดและ
ประเภทกิจการ
- จัดทาแบบสารวจข้อมูลความต้องการ
แรงงานของสถานประกอบการ

ม.ค.

- ขออนุมัติโอนงบประมาณให้แก่
สานักงานแรงงานจังหวัด เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสารวจและ
บันทึกข้อมูล

ม.ค.

- เสนอปลัดกระทรวงแรงงาน

ม.ค.

- จัดทาหนังสือแจ้งกองบริหารการคลัง
เพื่อนาเงินงบประมาณโอนให้กับจังหวัด

ผู้รับผิดชอบ
นวก.ชำนำญ
กำร , นวก.
ปฏิบัติกำร ,
พรก.
นวก.ชำนำญ
กำร , นวก.
ปฏิบัติกำร ,
พรก.
ผอ. วจ., นวก.
ชำนำญกำร ,
นวก.ปฏิบัติกำร

ไม่อนุมัติ

เสนอ
ปลัดกระทรวงแรงงาน

ผอ.กศร.

อนุมัติ

5
โอนเงินงบประมาณให้จังหวัด

6

7

สารวจและบันทึกข้อมูล
ความต้องการแรงงาน

จัดทารายงาน

ม.ค.-มิ.ย.

ก.ค.-ก.ย.

- สารวจและบันทึกข้อมูลความต้องการ
แรงงานของสถานประกอบการทั่วประเทศ

- จัดทารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์
และอุปทานแรงงาน

ผอ. วจ., นวก.
ชำนำญกำร ,
นวก.ปฏิบัติกำร
นวก.ชำนำญ
กำร และนวก.
ปฏิบัติกำร
จังหวัด
นวก.ชำนำญ
กำร , นวก.
ปฏิบัติกำร

สัญลักษณ์
เริ่มต้น/สิ้นสุด

ดาเนินการ

ตัดสินใจ/พิจารณา

ต่อเนื่อง

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน
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* คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ตัวชี้วัดที่สาคัญ คือ ระดับความสาเร็จของการจัดทาและเผยแพร่ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ที่มาของการจัดทาดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
กระทรวงแรงงานได้ ป ระมวล รวบรวมดั ช นี และจั ด ท าหนั ง สื อ ดั ช นี ชี้ วั ด ภาวะแรงงาน”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นาเสนอดัชนีชี้วัดด้านแรงงานที่ส าคัญ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงาน
ที่สาคัญ (Key Indicators of the Labour Market : KILM 9th edition) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(International Labour Organization : ILO) และกลุ่ ม ที่ 2 ดั ช นี ชี้ วั ด หลั ก ด้ า นการบริ ห ารแรงงาน
ของกระทรวงแรงงาน (Key Indicators of the Performance of MOL) ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2552 – ปั จ จุบัน
โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อรวบรวมสถิติที่จาเป็นสาหรับ กาหนดนโยบาย มาตรการ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/
โครงการ ติดตามประเมินผลการดาเนินการ แก้ไขปัญหา รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์เพื่อการปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดรับกับสถานการณ์ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก
สังกัดกระทรวงแรงงาน สถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งนี้เนื้อหาในเอกสารจะรวบรวมข้อมูล
ย้อนหลัง 9 ไตรมาส โดยสิ้นสุดที่ไตรมาส 1 ของปีที่มีการจัดพิมพ์
วัตถุประสงค์ของคู่มือปฏิบัติงาน
1. เพื่อให้มีคู่มอื การปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานแสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดทา
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการขององค์กร
2. เพื่อจัดเก็บข้อมูลความรู้ (Tacit Knowledge) เกี่ยวกับแนวทางการ เทคนิค ชั้นตอน รวมทั้งวิธีการ
ปฏิบัติงานภายในกลุม่ งานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน อันนามาสู่การพัฒนางานในอนาคต
ขอบเขต
คู่มื อ การปฏิบัติงานการจัดทาดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ครอบคลุม ตั้ง แต่ขั้นตอนการทบทวนเนื้อหา
เพื่อการจัดท า การรวบรวมข้อ มู ล สถิติจ ากแหล่ง ข้อมู ล ต่างๆ ทั้ ง ส่วนราชการในสัง กั ดกระทรวงแรงงาน
และหน่วยงานภายนอก การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล การดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมู ล
การจัดทารายงานดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานรายไตรมาส และรายปี การจัดทาหนังสือดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
และการเผยแพร่
คาจากัดความ
ส่ ว นราชการภายในสัง กั ด กระทรวงแรงงาน ได้ แ ก่ กรมการจัดหางาน กรมพั ฒ นาฝีมื อแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สานักงานประกันสังคม สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และ ผู้อำนวยกำร
สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ส่วนรำชกำรภำยนอกสัง กั ด กระทรวงแรงงำน ได้แก่ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรพัฒ นำเศรษฐกิ จ
และสัง คมแห่ง ชำติ (สศช.) ส ำนัก งำนสถิติแห่ง ชำติ (สสช.) ธนำคำรแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) ส ำนัก ดัชนี
เศรษฐกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
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ผอ. คือ ผู้อำนวยกำร
ศร. คือ กลุ่มงำนวิชำกำรเศรษฐกิจกำรแรงงำน
กศร. คือ กองเศรษฐกิจการแรงงาน
ศทส. คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวก. คือ นักวิชาการแรงงาน
พรก. คือ พนักงานราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน
ผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการ
เศรษฐกิจการแรงงาน
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ
เศรษฐกิจการแรงงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

บทบาท
ตรวจสอบรายงานร่างฉบับสุดท้าย และอนุมัติการเผยแพร่ดัชนีชี้วัด
ภาวะแรงงาน
ตรวจสอบรายงาน ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะในการจัดทา
การค้นคว้าข้อมูลทีท่ ันสมัย นาเสนอข้อมูลที่ควรพัฒนาและยกเลิก
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ให้คาแนะนาและปรึกษา
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลข้อมูล และจัดทาดัชนีชี้วัด
ภาวะแรงงาน
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
สนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจ
การแรงงาน

คู่มือปฏิบัติงานวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หน้า 19

แผนผังการไหลในกระบวนการ (Work Flow Process Chart)
ชื่อกระบวนการ
การจัดทาดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ ระดับความสาเร็จในการจัดทาและเผยแพร่ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
1. ทบทวนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานประจาปี

2. จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
3. ปรับปรุงรูปแบบการนาเสนอข้อมูลในรายงานดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน

4. การจัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากส่วนราชการ
5. รวบรวมข้อมูล
6. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
7. จัดทารายงาน
8. ตรวจสอบความถูกต้อง
9. เสนอ ผอ. ศร. ตรวจสอบความถูกต้อง

ไม่อนุมตั ิ

10. เสนอ

ผอ. กศร
.อนุมัติเผยแพร่
อนุมตั ิ

11. จัดทาหนังสือถึง ผอ. ศทส
เพื่อเผยแพร่รายงาน และจัดทาหนังสือถึง
ผอ.กองบริการการคลัง
เพื่อขอให้ดำเนินกำรจัดจ้ำงพิมพ์
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12. เสนอ ผอ.

กศร.
อนุมัติเผยแพร่
และจัดพิมพ์
อนุมตั ิ

13. เผยแพร่
รายงานทาง
website
ของกระทรวง

14. ดาเนินการจัดจ้าง
พิมพ์หนังสือ

15. ดาเนินการตรวจสอบรูปเล่มและเนื้อหา
สาหรับการจัดพิมพ์หลังจากได้
ผู้ทผี่ ่านการคัดเลือกจัดพิมพ์หนังสือ

16. เผยแพร่ดัชนีชี้วัด
ภาวะแรงงานรูปแบบ
เอกสาร

ภาพที่ 1 แผนผังการไหลในกระบวนการการจัดทาดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
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ตารางที่ 1 รายละเอียดแผนผังการไหลในกระบวนการการจัดทาดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ลาดับ
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
1 ทบทวนดัชนีชี้วัดภาวะ
เดือนพฤศจิกายน
แรงงานประจาปี
2 จัดประชุมระดมความ
เดือนธันวาคม
คิดเห็นจากผู้แทน
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน
3
4

5

ปรับปรุงรูปแบบการ
เดือนมกราคม
นาเสนอข้อมูลในรายงาน
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
การจัดทาหนังสือขอความ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกุมภาพันธ์
อนุเคราะห์ข้อมูลจากส่วน
ราชการ

รวบรวมข้อมูล

20 วันหลังสิ้นไตรมาส
(ข้อมูลจากหน่วยงานภายในกระทรวงแรงงาน)
40 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส
(ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ)
ไตรมาสที่ 1

รายละเอียดงาน
ค้นคว้าข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อนาเสนอข้อมูลที่ควรเพิม่ เติมหรือ
ยกเลิกในการจัดทาดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานในปีถัดไป
ระดมความคิดเห็นจากผู้แทนส่วนราชการภายใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน คือ กกจ. กพร. กสร. สปส. สสปท.
(อนาคต) สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สานักตรวจและ
ประเมินผล
ปรับปรุงรูปแบบการนาเสนอข้อมูล และจัดทาร่างรูปเล่มเพือ่
เตรียมเพิ่มข้อมูลที่ทันสมัย
จัดทารูปแบบข้อมูลสถิติที่ต้องการรวบรวมจากส่วนราชการ
ภายในสังกัดกระทรวงแรงงาน และสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระบุความต้องการของทุกไตรมาส และ รายปี และจัดทา
หนังสือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ปีละ 1 ครั้ง
จากนั้นให้เสนอให้ปลัดกระทรวงแรงงานอนุมัติเห็นชอบ
ในการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมข้อมูลสถิติจากแหล่งข้อมูลจาก
ส่วนราชการภายในกระทรวงแรงงาน
กกจ. กองแผนงานและยุทธศาสตร์ 02-245-1907
กพร. กองแผนงานและสารสนเทศ 02-245-7065
กสร. สานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 02-245-5260

ผู้รับผิดชอบ
นวก.ชานาญการ
นวก.ชานาญการ
นวก. ปฏิบัติการ
พรก.

นวก.ชานาญการ
นวก. ปฏิบัติการ
พรก.
นวก.ชานาญการ
นวก. ปฏิบัติการ
พรก.

นวก.ชานาญการ
นวก. ปฏิบัติการ
พรก.
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ลาดับ

ผังกระบวนการ

วิเคราะห์6และ
ประมวลผลข้อมูล

ระยะเวลา
ส่วนราชการภายในสังกัด 20 เมษายน
ส่วนราชการภายนอกสังกัด 10 พฤษภาคม
ไตรมาสที่ 2
ส่วนราชการภายในสังกัด 20 กรกฎาคม
ส่วนราชการภายนอกสังกัด 10 สิงหาคม
ไตรมาสที่ 3
ส่วนราชการภายในสังกัด 20 ตุลาคม
ส่วนราชการภายนอกสังกัด 10 พฤศจิกายน
ไตรมาสที่ 4
ส่วนราชการภายในสังกัด 20 มกราคม
ส่วนราชการภายนอกสังกัด 10 กุมภาพันธ์
เดือนที่ 2 ของไตรมาสที่ 2 ของปี

7

จัดทารายงาน

เดือนที่ 2 ของไตรมาสที่ 2 ของปี

8

ตรวจสอบความถูกต้อง

เดือนที่ 3 ของไตรมาสที่ 2 ของปี

9

เสนอ ผอ. ศร.
ตรวจสอบความถูกต้อง
เสนอ ผอ. กศร.เห็นชอบ

เดือนที่ 3 ของไตรมาสที่ 2 ของปี

10

เดือนที่ 3 ของไตรมาสที่ 2 ของปี

รายละเอียดงาน
สปส. กองวิจัยและพัฒนา 02-956-2903-4
สสปท. (เมื่อหน่วยงานสะสมข้อมูลสถิติเพียงพอจะนามา
รวบรวมในการจัดทาภายหลัง)
ภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน
ธปท.www.bot.or.th.
สสช กองสถิติแรงงาน 02-142-1234 ต่อ 21245
สศช. www.nesdb.go.th
โดยข้อมูลจัดส่งให้ทาง email informal@mail.mol.go.th
ซึ่งรวบรวมข้อมูลถึงไตรมาสที่ 1 ของปีที่มกี ารจัดทา

ผู้รับผิดชอบ

วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยนาข้อมูลจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ มาวิเคราะห์ ความถูกต้อง และประมวลหาดัชนีชี้วัด
ภาวะแรงงาน
ดาเนินการปรับปรุง พัฒนาฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
และจัดทาร่างรายงานฯ โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละ
ส่วนภายในกลุ่มผู้รบั ผิดชอบ
ตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายงานดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน

นวก.ชานาญการ

เสนอ ผอ. ศร. ตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายงานฯ
ก่อนเสนอ ผอ. กศร. อนุมัติ
เสนอ ผอ. กศร. เพื่อเห็นชอบร่างรายงานดัชนีชี้วัดภาวะ
แรงงานก่อนส่งเผยแพร่

ผอ.ศร.

นวก.ชานาญการ
นวก. ปฏิบัติการ
พรก.
นวก.ชานาญการ

ผอ. กศร.
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ลาดับ
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
11 จัดทาหนังสือถึง ผอ. ศทส เดือนที่ 3 ของไตรมาสที่ 2 ของปี
เพื่อเผยแพร่รายงาน และ

รายละเอียดงาน
จัดทาหนังสือถือ ผอ. ศทส. เพื่อดาเนินการเผยแพร่รายงานฯ
ผ่าน www.mol.go.th/นักวิชาการ โดยส่งข้อมูลทาง
e- mail : ictc@mail.mol.go.th
รวมทั้ง จัดทา และหนังสือถึง ผอ. กองบริหารการคลัง
เพื่อขอให้ดำเนินกำรจัดจ้ำงพิมพ์
จัดทาคุณสมบัติสาหรับการจัดพิมพ์หนังสือดัชนีชี้วัดภาวะ
แรงงาน และหนังสือขออนุมัติจัดพิมพ์รปู เล่มหนังสือดัชนีชี้วัด
ภาวะแรงงาน โดยอนุมัติไปยังผู้อานวยการกองบริหารการคลัง

ผู้รับผิดชอบ
นวก.ชานาญการ
นวก. ปฏิบัติการ
พรก.

เดือนที่ 3 ของไตรมาสที่ 2 ของปี
เดือนที่ 3 ของไตรมาสที่ 2 ของปี

เสนอ ผอ. กศร. เพื่ออนุมัตกิ ารเผยแพร่ และจัดพิมพ์หนังสือ
เผยแพร่รายงานฯ ผ่าน www.mol.go.th/นักวิชาการ

ผอ. กศร.
เจ้าหน้าที่ ศทส.

เดือนที่ 3 ของไตรมาสที่ 2 ของปี

จัดทาหนังสือถึงปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อขอดาเนินการจัดจ้าง นวก.ชานาญการ
พิมพ์หนังสือดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
นวก. ปฏิบัติการ
กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบรูปเล่มและเนื้อหาสาหรับการ นวก.ชานาญการ
จัดพิมพ์ และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลก่อนให้โรงพิมพ์
นวก. ปฏิบัติการ
ดาเนินการจัดทาเป็นรูปแบบหนังสือ

11

จัดทาหนังสือถึง ผอ.กอง เดือนที่ 3 ของไตรมาสที่ 2 ของปี
บริหารการคลังเพื่อขอให้
ดำเนินกำรจัดจ้ำงพิมพ์

12
13

เสนอ ผอ. กศร.
เผยแพร่รายงานทาง
website
ของกระทรวง
ดาเนินการจัดจ้างพิมพ์
หนังสือ

14
15

16

ดาเนินการตรวจสอบ
เดือนที่ 3 ของไตรมาสที่ 2 ของปี
รูปเล่มและเนื้อหาสาหรับ
การจัดพิมพ์หลังจากได้
ผู้ทผี่ ่านการคัดเลือก
จัดพิมพ์หนังสือ
เผยแพร่ดัชนีชี้วัดภาวะ
เดือนที่ 3 ของไตรมาสที่ 2 ของปี
แรงงานรูปแบบเอกสาร

ดาเนินการเผยแพร่หนังสือไปยังหน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงาน และจัดส่งไปยังหน่วยงานภายนอก สถาบันการศึกษา

นวก.ชานาญการ
นวก. ปฏิบัติการ
พรก.

โรงพิมพ์
เจ้าหน้าที่ ศร.
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ชื่อกระบวนการ : กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
(1) วัตถุประสงค์
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
การจัดทาแผนงานและงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดสานัก งานปลัดกระทรวงแรงงานเข้าใจกระบวนการท าง าน
ขั้นตอนที่ชัดเจน และใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
(2) ขอบเขตการดาเนินงาน
เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีผา่ นการพิจารณาจากที่ประชุมรัฐสภาในวาระที่ 2 และ
3 แล้ว กองยุทธศาสตร์และแผนงานจะได้นากรอบวงเงินของส านัก งานปลัดกระทรวงแรงงานที่ ผ่านการพิจารณาใน
ขั้นตอนดังกล่าวมาจาแนกออกเป็นงบประมาณเพื่อการทางาน งบบุคลากร งบดาเนินงาน (ในส่วนของค่า ใช้จ่ายตามสิทธิ
และข้อกาหนดตามกฎหมาย) และงบลงทุน และนางบประมาณเพื่อการทางานมายกร่างการจัดสรรงบประมาณให้แก่
หน่วยงานในสัง กัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานนาเข้าสู่ที่ ป ระชุม คณะกรรมการพิจ ารณาและจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งเมื่อคณะกรรมการฯ ให้ความ
เห็นชอบแล้ว กองยุทธศาสตร์และแผนงานจะประสานแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรและเชื่อมโยงกิจกรรม ผลผลิต/โครงการ เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ไปจนถึงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งให้กองยุทธศาสตร์และ
แผนงานประมวลเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน การติดตามการดาเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ ต่อไป
(3) คาจากัดความ
จากพระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 วรรคสองที่ระบุว่า “ในแต่
ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิ บัติราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่
จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ” สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเล็งเห็นประโยชน์ของการจัดทาแผนใน
ลัก ษณะดัง กล่าวที่จ ะใช้ เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน การติดตามการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ประยุกต์รูปแบบและกระบวนการจัดทาเพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการที่ตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน โดยให้คาจากัดความว่า “แผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง แผนของส่วนราชการที่แสดงให้
เห็นถึงภารกิจที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ โดยมีการกาหนดเป้าหมายที่ จะดาเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
ระยะเวลา รวมทั้งแสดงความเชื่อมโยงของกิจกรรม ผลผลิต/โครงการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง ไปจนถึงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง”
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ
แผนงาน หมายถึง แผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ” ที่สานักงบประมาณจัดทาขึ้น
สาหรับ ใช้ในการจัดสรรทรัพ ยากรที่ มุ่ ง ให้ก ารดาเนินงานตามภารกิ จ ของส่วนราชการบรรลุผ ลสาเร็จตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ อันเป็นผลลัพธ์ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งใช้ “แผนงาน”
ดังกล่าวเป็นรายการขออนุมัติการใช้จ่ายเงินแผ่นดินต่อรัฐสภา ตามที่บัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือกาหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปี
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง หมายถึง ผลลัพธ์ที่กระทรวงต้องการให้เกิดขึ้นจากการให้บริการระดับ
กระทรวง ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้
จากผลสาเร็จของผลผลิตหรือโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้
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ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมหรือก าหนดขึ้นใหม่ ในระหว่างปี แล้วแต่กรณี(เป็นการแสดงความเชื่อมโยง จากเป้าหมายเชิงนโยบายตามที่
กาหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดินฯ มาสู่เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง/หน่วยงาน)
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง หมายถึง ตัวชี้วัดความสาเร็จ / ผลลัพธ์ของการดาเนินงานของ
กระทรวง ทั้ งนี้ ตัวชี้วัดควรแสดงให้ เห็นถึงความส าเร็จ ที่ ก ลุ่ม เป้าหมายได้รับ ในเชิงปริม าณและ/หรือคุณ ภาพ และ
ระยะเวลาในการบรรลุผลสาเร็จ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานหรือเพื่อดาเนินงานจัดทา
ผลผลิต / โครงการ ตามที่กาหนดของหน่วยงานระดับกรม ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จของเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
ทั้งนี้ ต้องเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากพันธกิจและภารกิจที่หน่วยงานได้รับมอบหมายจากกระทรวงหรือรัฐบาล ซึ่ง
สอดคล้องเป้าหมายการให้บริการกระทรวง และเชื่อมโยงกับผลผลิต / โครงการที่หน่วยงานต้องจัดทา
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน หมายถึง ตัวชี้วัดความสาเร็จ / ผลลัพธ์ของการดาเนินงานของ
ส่ วน ร าชก าร รั ฐ วิ ส าห กิ จ แ ล ะ ห น่ วย งาน อื่ น ข อ งรั ฐ ทั้ งนี้ ตั วชี้ วั ด ควรแ ส ด งให้ เห็ น ถึ งค วาม ส าเร็ จ
ที่กลุ่มเป้าหมาย/ พื้นที่ที่ดาเนินการได้รับในเชิงปริมาณ และ/หรือคุณภาพและระยะเวลาในการบรรลุผลสาเร็จ
ผลผลิต (กลุ่มโครงการ) หมายถึง ผลของการดาเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product)
หรือการให้บริการ (Service) ที่ดาเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐหรือการตอบคาถามว่าหน่วยงานของรัฐจัดทาบริการอะไร
(What) ในฐานะผู้จั ด หาบริ ก าร (Service Provider) ตามความต้ อ งการของรัฐ บาลในฐานะผู้ซื้ อ บริก าร (Service
Purchaser) ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อนาไปใช้ในการ
ให้บริการองค์กรภายนอกหน่วยงานหรือประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลสาเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลารวมทั้งค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมหรือที่กาหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ
โครงการ หมายถึง ผลผลิตของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดทาขึ้นเพื่อให้เกิด
การให้บ ริก ารทั้ งในรูปแบบของการให้บ ริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของหรือสิ่งก่ อสร้าง เพื่อนาไปใช้ในการ
ให้บริการแก่ประชาชน องค์กรภายนอกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น โดยมีการกาหนด เป้าหมาย
ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการที่แน่นอน
ผู้รับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงานภายในกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย/รับผิดชอบในการดาเนินการภารกิจ
ตามแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินฯ
ภารกิจพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงนโยบาย หมายถึง ภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้อง
ดาเนินการเป็นปกติประจ า ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น หากหยุดดาเนินการอาจก่อให้เกิ ดความเสียหายในการ
ให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริม าณงานที่ชัดเจนต่อเนื่องไม่เ ปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขเชิง
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาประเทศ หรือนโยบายของรัฐบาล ที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงนโยบายของแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
(4) หน้าที่ความรับผิดชอบ
การดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาและจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างการจัดสรรงบประมาณฯ และมี
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อานาจพิจ ารณาให้ ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติก ารประจ าปี ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
2. คณะกรรมการพิจารณาและจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มี
อานาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ก่อนเสนอปลัดกระทรวงแรงงานพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างคาของบประมาณฯ ในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน
เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณา รวมทั้งการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างการจัดสรรงบประมาณฯ
3. ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่กากับดูแลการจัดทาร่ างคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีทั้งในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน และสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งร่างการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง และร่างแผนปฏิบัติการประจาปี ของกระทรวงแรงงานและสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานด้วย
4. ผู้อานวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ มี หน้าที่ ควบคุม ดูแลรายละเอียดการจัดท าร่างคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีทั้งในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน และสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งร่างการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่ห น่วยงานในสังกัดสานัก งานปลัดกระทรวง และร่างแผนปฏิบัติก ารประจ าปี ของกระทรวง
แรงงานและสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานด้วย
5. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่จัดทาร่างคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ของ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดทาร่างการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง และ
จัดทาร่างแผนปฏิบัติการประจาปี ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้ งประมวลร่างคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน ร่างแผนปฏิบัติการประจาปีของกระทรวงแรงงาน และแผนปฏิบัติการด้าน
แรงงานจังหวัด
6. หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีหน้าที่จัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่แสดง
ให้เห็นถึงภารกิจที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ โดยมีการกาหนดเป้าหมายที่จะดาเนินการและใช้จ่ายงบประมาณตาม
ระยะเวลา รวมทั้งแสดงความเชื่อมโยงของกิจกรรม ผลผลิต/โครงการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง ไปจนถึงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ผังกระบวนงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ลาดับ

ผังกระบวนงาน

1.
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ
ยกร่ างจัดสรร
งบประมาณ

เรื่อง กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
กระบวนการ : การจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
วันที่ประกาศใช้
ระยะเวลา
ก.ย. – ต.ค.

ประชุม
คณะกรรมการฯ

รายละเอียดวิธีการปฏิบัตงิ าน
- เมื่อร่าง พรบ. งบประมาณผ่านการพิจารณาของ

รัฐสภาในวาระ 2-3 แล้ว สป.รง. ยกร่างการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณฯ
เพื่อพิจารณาร่างให้ความเห็นชอบการจัดสรร
งบประมาณ
- นาเสนอผลการจัดสรรให้ปลัดกระทรวงแรงงาน
เห็นชอบ

เสนอให้ ป.รง.
เห็นชอบผลการ
จัดสรรงบประมาณ

1

2.

ต.ค. – พ.ย. -

1

กาหนดแบบฟอร์มในการจัดทา
แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน
แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดจัดทา
แผนปฏิบัติงานภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร
รวบรวม วิเคราะห์ รวมทัง้ ตรวจสอบ
ความถูกต้องในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ฯ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัตงิ านและให้
ผู้บริหารใช้ติดตามความก้าวหน้าผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ
ของ สป.รง.
1. กาหนดแบบฟอร์ม
2. แจ้งเวียน
หน่วยงานจัดทา
แผนตามแบบฟอร์ม

3. รวบรวม
วิเคราะห์ จัดทา
แผนฯ

ธ.ค.

4.
เสนอให้ ป.รง.
เห็นชอบแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี

- นาเสนอแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีเพื่อให้
ปลัดกระทรวงแรงงานเห็นชอบ
- ขออนุมัติจัดพิมพ์แผนปฏิบัติการ จานวน 300
เล่มพร้อมขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์
แผนปฏิบัติการ
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ลาดับ

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา
ม.ค.

5.
เผยแพร่ แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี

รายละเอียดวิธีการปฏิบัตงิ าน
จัดส่งแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ให้ทุก
หน่วยงานในสังกัดและเผยแพร่ แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี แก่
ผูท้ ี่สนใจ และสามรถ Download ผ่านเว็บไซต์
กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th
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รายละเอียดวิธีการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction) ประกอบด้วย ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน มาตรฐานคุณภาพ การติดตามประเมินผล เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้
ชื่ อกระบวนงานย่อย : การจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
สานัก/กลุ่มงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัตงิ าน
1. จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ

ลาดับ

2. จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี งบประมาณ
ของ สป.รง.

มาตรฐานคุณภาพงาน
ติดตาม
รายละเอียดวิธีการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลา
ตัวชี้วดั
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล
1. เมื่อร่าง พรบ. งบประมาณผ่านความเห็นชอบ ก.ย. – ต.ค. ระดับความสาเร็ จในการ - กยผ.ผง
จากรัฐสภาแล้ว สป.รง. ยกร่างการจัดสรร
จัดทาแผนปฏิบตั ิ
- คณะ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ราชการประจาปี
กรรมการฯ
ระดับที่ 1
2. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณฯ
จัดประชุม
เพื่อพิจารณาร่างให้ความเห็นชอบการจัดสรร
คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณ และนาเสนอผลการจัดสรรให้
งบประมาณรายจ่าย
ปลัดกระทรวงแรงงานเห็นชอบ
ประจาปี ของ สป.รง.
เพื่อพิจารณาจัดสรร
1.กาหนดแบบฟอร์มในการจัดทา
-กยผ.ผง.
ต.ค. – พ.ย. งบประมาณรายจ่าย
แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ประจาปี
- หน่วยงาน
2.แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดจัดทา
ในสังกัดสป.
ระดับที่ 2
แผนปฏิบัติงานภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับ
เสนอ ป.รง.ให้ความ
จัดสรร
เห็นชอบสรุ ปผลการ
จัดสรรภาพรวม
3.รวบรวม วิเคราะห์ รวมทั้งตรวจสอบ
งบประมาณรายจ่าย
ความถูกต้องในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ของ สป.รง. ซึ่ง
ประจาปีฯ เพือ่ เป็นกรอบแนวทางในการ

เอกสาร
แบบ
อ้างอิง
ฟอร์ มที่ใช้
- บันทึกเชิญประชุม
คณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณฯ
- บันทึกผลการจัดสรร

งบประมาณฯ เสนอ
ป.รง.เห็นชอบ

บันทึกแจ้งเวียนผลการ
จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ของ
สป.รง.ที่ ป.รง.
เห็นชอบ พร้อมแนบ
แบบฟอร์มให้
หน่วยงานในสังกัด
ดาเนินการจัดทา

แบบฟอร์ม
แผนปฏิบตั ิ
การประจาปี
งบประมาณ
สป.รง.
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ลาดับ

ขั้นตอนการ
ปฏิบัตงิ าน

3. เสนอให้ ป.รง.
เห็นชอบแผนปฏิบตั ิ
กาประจาปี

มาตรฐานคุณภาพงาน
ติดตาม
รายละเอียดวิธีการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลา
ตัวชี้วดั
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล
ปฏิบัติงานและให้ผู้บริหารใช้ติดตาม
คณะกรรมการพิจารณา
ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของ
งบประมาณฯ ได้ให้
หน่วยงาน
ความเห็นชอบแล้ว
1. บันทึกเสนอแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ธ.ค. ระดับที่ 3 จัดทา
- กยผ.ผง.
แผนปฏิบตั ิการ สป.รง.
เพื่อให้ปลัดกระทรวงแรงงานเห็นชอบ
โดยรวบรวมจาก
โดยแผนฯ ประกอบด้วย
แผนปฏิบตั ิงานของกลุ่ม
ส่วนที่ 1 สาระสาคัญของแผนปฏิบตั ิ
งานที่ได้จดั ทาตามกรอบ
การ
วงเงินที่ได้รับการ
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบตั ิการที่ตอบสนอง
จัดสรร
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ระดับที่ 4
รายจ่ายประจาปี
ป.รง.เห็นชอบ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี
สป.รง.
ส่วนที่ 3 รายละเอียด ตัวชี้วดั เป้าหมาย
ระดับที่ 5
การให้บริ การหน่วยงาน และผลผลิต/
เผยแพร่ แผนปฏิบตั ิการ
โครงการของ สป.รง.ประจาปี
ประจาปี
งบประมาณ
ส่วนที่ 4 แผนฝึ กอบรม สัมมนาประจาปี
งบประมาณ
2. ขออนุมตั ิจดั พิมพ์แผนปฏิบตั ิการ พร้อม

เอกสาร
อ้างอิง
แผนการดาเนินงาน
ภายใต้กรอบวงเงินที่
ได้รับจัดสรร
บันทึกเสนอ ป.รง.
เห็นชอบแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี
งบประมาณและ
ขออนุมตั ิจดั พิมพ์
แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี งบประมาณ

แบบ
ฟอร์ มที่ใช้
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ลาดับ

ขั้นตอนการ
ปฏิบัตงิ าน

4. เผยแพร่ แผนปฏิบตั ิ
การประจาปี

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลา
ขออนุมตั ิค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์
แผนปฏิบตั ิการ
1. จัดส่งแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ให้ทุก
ม.ค.
หน่วยงานในสังกัดและเผยแพร่
แผนปฏิบตั ิการประจาปี แก่ผทู ้ ี่สนใจ
และนาแผนปฏิบัติการฯ ขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
www.mol.go.th เลือก นักวิชาการ
ข้อมูลแผนด้านแรงงานและไปที่
แผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อให้ผสู้ นใจ
สามารถ Download ได้

ตัวชี้วดั

ติดตาม
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล

- กยผ.ผง.

เอกสาร
อ้างอิง

- บันทึกแจ้งเวียนส่ง
แผนปฏิบตั ิการฯ
ให้หน่วยงานใน
สังกัด
สป.รง.ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
- หนังสือแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี

แบบ
ฟอร์ มที่ใช้
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ชื่อกระบวนการ การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงาน
(๑) วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บริการทราบ และเข้าใจว่าควรทาอะไรก่อนและหลัง
- ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บริการทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร
- เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน
- ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทางาน
(๒) ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการประชุมของคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา
แรงงานแห่งชาติ เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงาน
(๓) คาจากัดความ
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงาน หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ ได้จ ากการประชุม คณะกรรมการ
สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒ นาแรงงานแห่งชาติ เสนอรัฐมนตรีและ/หรือคณะรัฐมนตรี เพื่อนาไปพิจารณากาหนด
นโยบายด้านแรงงาน หรือพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการสภาทีป่ รึกษาเพือ่ พัฒนาแรงงานแห่งชาติ
การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป มาร่วมปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันคิดอย่างมี
วัตถุประสงค์ มีระเบียบวิธี และเวลาที่กาหนด
(๔) หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้อานวยการสานักงานสภาที่ปรึกษา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและฝ่ายธุรการ
เพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ ดาเนินการจัดทาแผนงาน
โครงการสัมมนา/ศึกษา วิจัย ดาเนินการจัดประชุม จัดทาระเบียบ
วาระ/แนวการประชุม จัดทาสรุปรายงานการประชุม ตรวจสอบ
รายงานการประชุม ยกร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จัดทาเอกสารทาง
วิชาการ ประสานงานทั่วไปกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง จัดทาข้อมูลทาง
วิชาการ เผยแพร่ในเว็ปไซด์สานักงานสภาที่ปรึกษาเพือ่ พัฒนาแรงงาน
แห่งชาติ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
จัดทาคาของบประมาณ จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี การ
รายงานผลการปฏิบัตงิ านต่าง ๆ
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ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

หน้าที่รับผิดชอบ
จัดทาบันทึก/หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสภาทีป่ รึกษาฯ
ขออนุมัติจัดประชุม ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการประชุม จัดเตรียม
อุปกรณ์สาหรับการประชุม เครื่องเสียง เครื่องบันทึกเทป จัดทา
เอกสารประกอบการประชุม จัดทารายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุม ป้ายชื่อ
ตั้งโต๊ะ จัดทาข้อมูลในการนาเสนอทีป่ ระชุม (Presentation) จัดเตรียม
ดูแลความเรียบร้อยห้องประชุม ตั้งป้ายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุม อานวย
ความสะดวกในการประชุม จดประเด็นและถอดเทปการประชุม
ถ่ายรูป จัดทารายงานการประชุม
รับผิดชอบงานสารบรรณ รับ – ส่ง หนังสือราชการ เบิกค่าใช้จ่ายต่าง
ๆ ในสานักงาน ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับการประชุม เครื่องเสียง
เครื่องบันทึกเทป ช่วยจัดทาเอกสารประกอบการประชุม จัดทารายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุม ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ ช่วยอานวยความสะดวกในการประชุม
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(๕) ผังกระบวนงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรื่อง กระบวนการ การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย
กระบวนการย่อย การประชุม
วันที่ประกาศใช้
วันที่ปรับปรุง

สัญญลักษณ์

เริ่มต้น/สิ้นสุด

ลาดับ
๑.
๒.
๓.

๔.

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ดาเนินการ

ผังกระบวนการ
ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูล
จัดทาหนังสือเชิญประชุม
จัดทาหนังสือขออนุมัติจัดประชุมและ
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการประชุม
จัดทาระเบียบวาระการประชุม

ส่งเอกสารประกอบการประชุมให้
คณะกรรมการ
ประสานทางโทรศัพท์เพื่อยืนยัน
การเข้าร่วมประชุม
จัดเตรียมห้อง/อุปกรณ์/อาหารว่าง
ดาเนินการจัดประชุม

จัดทาสรุปผลการประชุม
เสนอผู้บริหาร

ตัดสินใจ/พิจารณา

ต่อเนื่อง

ทิศทางการไหล

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

๓ วัน

-ค้นคว้า ศึกษา ข้อมูล ประเด็นที่จะนาเสนอเข้าวาระ
การประชุม

๓๐ นาที

-จัดทาหนังสือเสนอปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อลงนาม
ในหนังสือเชิญคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ เข้าร่วม
การประชุม
-จัดทาหนังสือเสนอปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อ
พิจารณาอนุมัติจัดประชุมและค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม

๓๐ นาที

๑ วัน

๑ ชั่วโมง

-รวมรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับสถานการณ์แรงงาน และสถานการณ์อื่น
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ประสาน ประธานการประชุมเพื่อ
จัดทาระเบียบวาระการประชุมประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ
-จัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุมและส่งให้
คณะกรรมการฯ เพื่อให้กรรมการศึกษาเรื่องที่จะ
นาเข้าที่ประชุมล่วงหน้า

๓๐ นาที

-มอบหมายเจ้าหน้าที่ธุรการโทรศัพท์ประสานงานกับ
คณะกรรมการเพื่อยืนยันการเข้าร่วมการประชุม

๑๕ นาที

-มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดเตรียมห้องประชุม อุปกรณ์
ที่ใช้ในการประชุม จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๓ ชั่วโมง

-ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามระเบียบ
วาระการประชุม

๓ วัน

-มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการดาเนินการสรุปผล
การประชุม
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ลาดับ
๑๐.
๑๑.

๑๒.

๑๓.
ทราบ
เก็บรวมรวม

ผังกระบวนการ
จัดทารายงานการประชุม

จัดทาหนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย
ในการประชุม
จัดทาหนังสือสรุปข้อเสนอที่ได้รับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อ
โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เสนอ รมว. ให้ความ
เห็นชอบ
นาเสนอ ครม. /และ หรือ
มอบหมาย หน่วยงานดาเนินการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

๕ วัน

-มอบหมายเจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดทารายงานการ
ประชุม

๑๕ นาที

-มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม

๑ ชั่วโมง

-ฝ่ายวิชาการดาเนินการสรุปข้อเสนอที่ได้รับจากการ
ประชุมคณะกรรมการสภาฯ เสนอประธานสภาฯ
ลงนามและนาเสนอ รมว.รง. พิจารณา

๓ ชั่วโมง

-ผู้บริหารรับทราบ/พิจารณาให้ความเห็นชอบ
/มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตาม
ข้อเสนอ

คู่มือปฏิบัติงานวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หน้า 36

(๖) รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ประกอบด้วย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพ การติดตามประเมินผล เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์ม ที่ใช้
ชื่อกระบวนงานย่อย : การประชุมคณะกรรมการสภาทีป่ รึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
สานัก/กลุ่มงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
ลาดับ
๑.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา

ขั้นตอนการจัดประชุม
แบ่งได้เป็น ๓ ระยะ ดังนี้
- ขั้นตอนก่อนการประชุม ๑.๑ ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลในประเด็น
ที่จะนาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
๑.๒ ประสานประธานการประชุมเพื่อ
กาหนดวาระ
๑.๓ จัดทาระเบียบวาระการประชุม
๑.๔ จัดทาหนังสือขออนุมัติจัดประชุม/
หนังสือเชิญประชุม โดยระบุวัน เวลา
สถานที่ ประชุม พร้อมทั้ง ระเบียบวาระ
การประชุม
๑.๕ จัดทาหนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่าย
เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารว่าง และ
ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน
๑.๖ ประสานงานทางโทรศัพท์เพื่อ
ยืนยัน วัน เวลา และสถานที่กับผู้ร่วม
ประชุม

๓ วัน

ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จในการ
จัดทาระเบียบวาระการ
ประชุม

ติดตาม
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล

ฝ่ายวิชาการ ก่อนการ
ประชุม

๑๐ นาที

ฝ่ายวิชาการ

๑ วัน
๑๕ นาที

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

๑๕ นาที

ฝ่ายธุรการ

๓๐ นาที

ฝ่ายธุรการ

เอกสาร
อ้างอิง

ระเบียบวาระ
การประชุม

สาเนาหนังสือ
ขออนุมัติและ
สาเนาหนังสือ
เชิญประชุม
สาเนาหนังสือ
ขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายฯ

แบบฟอร์ม
ที่ใช้
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ลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒.

๓.

ขั้นตอนวันประชุม

ขั้นตอนหลังการ
ประชุม

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
๒.๑ จัดวางป้ายผูเ้ ข้าร่วมประชุมตามผังที่ ๑๕ นาที ระดับความสาเร็จในการ
นั่ง ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ในการ
ประสานงานและการ
ประชุม รวมถึงอุณหภูมิของห้องประชุม
อานวยความสะดวก
๒.๒ ลงทะเบียนผูร้ ่วมประชุม
๑๕ นาที
๒.๓ ดูแลการให้บริการอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ พร้อมทั้งอาหารกลางวัน (ถ้ามี)
๒.๔ อานวยความสะดวกระหว่างการ
๓ ชั่วโมง
ประชุม
๒.๕ จดบันทึกการประชุม
๓ ชั่วโมง
๓.๑ ถอดเทปการประชุม
๓.๒ จัดทาสรุปผลการประชุมเสนอ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
๓.๓ จัดทารายงานการประชุม
๓.๔ จัดทาหนังสือส่งรายงานการประชุม
ถึงกรรมการสภาทีป่ รึกษาฯ เพือ่ พิจารณา
รับรองรายงานการประชุม
๓.๕ จัดทาหนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุม

๓ วัน
๓ วัน

ติดตาม
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล
ฝ่ายธุรการ ระหว่างการ
และฝ่าย
ประชุม
วิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

เอกสาร
อ้างอิง

ระเบียบวาระ
การประชุม

ระดับความสาเร็จในการ
จัดทารายงานการประชุม

ฝ่ายวิชาการ

หลังการ
ประชุม

๑๕ นาที ระดับความสาเร็จในการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม

ฝ่ายธุรการ

หลังการ
ประชุม

๓ วัน
๓๐ นาที

สาเนาหนังสือ
ขออนุมัติ
เบิกจ่าย

แบบฟอร์ม
ที่ใช้
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ลาดับ
๔.

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการจัดทา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
๔.๑ จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อ ๑ สัปดาห์ ระดับความสาเร็จในการ
พิจารณาจัดทาข้อเสนอ
หรือ
จัดทาข้อเสนอ
๔.๒ จัดทาหนังสือสรุปประเด็น/
แล้วแต่
ข้อเสนอนาเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กรณี
กระทรวงแรงงานเพื่อโปรดพิจารณา
๔.๓ นาเสนอประธานคณะกรรมการ
๑ วัน
สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงาน
แห่งชาติ ลงนามในหนังสือถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
๔.๔ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
๓ วัน
แรงงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ/
ถึง ๑
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สัปดาห์
ดาเนินการตามข้อเสนอ

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

ติดตาม
ประเมินผล
ข้อเสนอได้รับ
ความเห็นชอบ
และมอบ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ

เอกสาร
อ้างอิง
สาเนาเอกสาร
ข้อเสนอ

แบบฟอร์ม
ที่ใช้
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การจัดทาคู่มือการติดตามผลการดาเนินงานและการใช้จา่ ยเงิน
ชื่อกระบวนการ : การติดตามผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการติดตามผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปีของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน และสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อให้มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนด และเป็นการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี และ
สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่กาหนดในแต่ละปี
๒. ขอบเขต
การติดตามผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงิน มีการติดตามผล ดังนี้
การดาเนินงาน
- ใช้เป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี เป็นเกณฑ์ในการติดตาม
การใช้จ่ายเงิน
- ใช้เป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีที่กาหนดเกณฑ์การเบิกจ่ายในแต่ละปี
๓. คาจากัดความ
การติดตามผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เป็นการติดตามผลการดาเนินงานในระดับ
ผลผลิตของแต่ละส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อประมวลเป็นภาพรวมของส่วนราชการและภาพรวม
ของกระทรวงแรงงาน โดยยึดเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจาปีเ ป็นเกณฑ์ สาหรับผลการใช้จ่ายเงิน
จะติดตามผลการใช้จ่ายเงินจากระบบ GFMIS ของแต่ละส่วนราชการในระดับผลผลิต เพื่อประมวลเป็นภาพรวม
ของส่วนราชการและภาพรวมของกระทรวงแรงงาน โดยยึดเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
กองทีร่ ับผิดชอบดูแลระบบติดตามและ
ประเมินผล

กลุ่มงาน/สานัก/ศูนย์/กรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ผูกโครงสร้างแผนปฏิบัติการประจาปี ลงในระบบติดตามและ
ประเมินผลกระทรวงแรงงาน (http://me.mol.go.th/mol55)
- จัดทาบันทึกขอความเห็นชอบการติดตามการดาเนินงานและการใช้
จ่ายเงิน
- แจ้งเวียนส่วนราชการในสังกัด เพื่อนาเข้าข้อมูลผลการดาเนินงาน (ราย
กิจกรรม) ลงในระบบติดตามและประเมินผล กระทรวงแรงงาน
- ประมวลผลข้อมูลดิบในระบบ และวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงิน จาก
GFMIS เพื่อนามาประมวล วิเคราะห์ และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
และการใช้จ่ายเงินในภาพรวม
- นาเรียนผู้บริหารระดับสูงเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนส่วนราชการใน
สังกัด เพือ่ เร่งรัดและติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป
นาเข้าข้อมูลดิบลงในระบบติดตามและประเมินผลฯ ทุกต้นเดือน

คู่มือปฏิบัติงานวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หน้า 40

๕. ผังกระบวนงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง กระบวนการ : การติดตามผลการดาเนินงานและ
สานักงานปลัดกระทรวง การใช้จ่ายเงิน
แรงงาน
กระบวนการย่อย : วันที่ประกาศใช้ :
วันที่เริ่มดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ขั้นตอนที่ ๑ การจัดทาระบบติดตามและ
ประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ขั้นตอนที่ ๒ ดาเนินการผูกโครงสร้างแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ ลงในระบบติดตามและ
ประเมินผลฯ

ขั้นตอนที่ ๓ การแจ้งเวียนส่วนราชการในสังกัด
เพื่อนาเข้าข้อมูลลงในระบบติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๔ วิเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานและ
การใช้จา่ ยเงิน พร้อมทั้งประมวลผลเป็นภาพรวม
นาเสนอผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน
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รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
กระบวนงานย่อย : ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
สานัก/กลุ่มงาน วิเคราะห์และประเมินผล สานักตรวจและประเมินผล
ลำดับ

ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิ ำน

1.

ดำเนินกำรผูกโครงสร้ำง
แผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ ลงในระบบติดตำม
และประเมินผลฯ

2.

3.

รำยละเอียดวิธีกำร
ปฏิบัติงำน

นำร่ำงแผนปฏิบัติกำร ประจำปี
งบประมำณ จำก สนศ.ผง. มำ
กำหนดข้อมูลดิบและตัวชี้วัด
ผลผลิต กิจกรรมในระบบติดตำม
ประเมินผล
ตรวจสอบ ควำมถู ก ต้ องของ
โครงสร้ ำง รหั ส ข้ อ มู ล ดิ บ และ
ตั วชี้ วัด ก่ อ นแจ้ ง หน่ ว ยงำนใน
สป. นำเข้ำข้อมูล
จัดทำหนังสือแจ้งเวียนส่วนรำชกำร - จัดทำหนังสือแจ้งส่วนรำชกำรใน
ในสังกัดรับทรำบหลักเกณฑ์กำร สั ง กั ด รั บ ทรำบหลั ก เกณฑ์ ก ำร
ประเมินผลกำรดำเนินงำนและ ประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนและ
กำรใช้จ่ำยเงินของปีงบประมำณ กำรใช้ จ่ำยเงิ นของปี งบประมำณ
พร้อมทั้งให้นำเข้ำข้อมูลผลกำร พร้ อ มทั้ ง น ำเข้ ำ ข้ อ มู ล ผลกำร
ดำเนินงำนลงในระบบติดตำม
ด ำเนิ น งำนในระบบฯ ภำยใน
และประเมินผล
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป
วิเครำะห์ข้อมูลผลกำร
ดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยเงิน
พร้อมทั้งประมวลผลเป็น

- วิเครำะห์และประมวลผลข้อมูล
ผลกำรด ำเนิ นงำนและกำรใช้
จ่ำยเงินที่หน่วยงำนในสังกัด สป.

มำตรฐำนคุณภำพงำน
ระยะเวลำ ตัวชี้วัด

ผู้รบั ผิดชอบ

ติดตำม
ประเมินผล เอกสำรอ้ำงอิง แบบฟอร์ม
ที่ใช้

2 เดือน

-

วป.สตป.

-

-

-

1 สัปดำห์

-

วป.สตป.

-

-

-

1 สัปดำห์

-

วป.สตป./
ทุกหน่วยงำนในสังกัด สป.

-

-

2 สัปดำห์

-

วป.สตป.

-

หนังสือสำนัก
ตรวจและ
ประเมินผล
ด่วนที่สุด ที่ รง
0209.2/ว
217 ลงวันที่
18 ธันวำคม
2560
-

-

คู่มือปฏิบัติงานวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หน้า 42

ลำดับ

4.

ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิ ำน

รำยละเอียดวิธีกำร
ปฏิบัติงำน

ภำพรวม

นำเข้ำข้อมูลในระบบฯ

นำเสนอผู้บริหำรและเผยแพร่
ผ่ำนทำงอินทรำเน็ตกระทรวง
แรงงำน

- นำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
และกำรใช้จ่ำยเงินเข้ำที่ประชุม
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
ทุกเดือน
- แจ้งเวียนส่วนรำชกำรใน
สังกัด
- เผยแพร่ผ่ำนทำงอินทรำเน็ต
กระทรวงแรงงำน

มำตรฐำนคุณภำพงำน
ระยะเวลำ ตัวชี้วัด

3 วัน

-

ผู้รบั ผิดชอบ

วป.สตป.

ติดตำม
ประเมินผล เอกสำรอ้ำงอิง แบบฟอร์ม
ที่ใช้
-

-

-

