(

. . .)

(PMQA)

คู่มือการปฏิบัติงาน
การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่ใช้บังคับ

การอนุมัติเอกสาร
ลงนาม
ลายมือชื่อ

จัดทาโดย

ชื่อ - สกุล นางสาวศรัญญา อาภรณ์พิโมกข์
ตาแหน่ง นักวิชาการแรงงานชานาญการ

ตรวจสอบโดย

อนุมัติโดย

นางปาณิศา กวนพฤกษ์
นางปาณิศา กวนพฤกษ์
ผู้อานวยการกลุ่มขับเคลื่อน
ผู้อานวยการกลุ่มขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

คานา
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
เป็นหน่วยงานซึ่งทาหน้าที่ดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน
โดยการกากับ ประสาน ปรึกษา ติดตามผล แก้ปัญหา ในลักษณะศูนย์บัญชาการ และเป็นแกนกลางระหว่าง
กรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่ว ยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสานักงาน ป.ย.ป. รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการขับเคลื่อน
โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ โครงการ Big Rock และโครงการ Quick Win ของกระทรวงแรงงาน
ที่ส อดคล้ องกับ แผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ช าติและแผนการปฏิรูปประเทศ ไปยังส านักงาน ป.ย.ป. และ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตามเป้าหมายและห้วงเวลาที่กาหนด
คู่มื อ การปฏิบั ติ ง านกลุ่ ม ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ปประเทศ ยุ ท ธศาสตร์ช าติแ ละการสร้า งความสามั ค คี
ปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) ฉบับ นี้ เป็น ส่ว นหนึ่งของการดาเนิน การเพื่อเพิ่มประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติง าน
ขององค์ก ร โดยรวบรวมกระบวนการหลัก ในการปฏิบัติง าน ซึ่ง แสดงรายละเอีย ดขั้น ตอนการปฏิบัติง าน
ตั้ง แต่เริ่ มต้น จนกระทั่ง สิ้น สุดของกระบวนการทางาน เพื่อกาหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและห้วงเวลาที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่ม ป.ย.ป. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะสามารถสร้างความเข้าใจและก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร และจะได้มีการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือให้มีความทันสมัย
ยิ่งขึ้นต่อไป
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
พฤษภาคม ๒๕๖๔

สารบัญ
หน้า
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

วัตถุประสงค์
ขอบเขตในการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
คาจากัดความ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
การทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
๕.๑ การทบทวนการดาเนินงานที่ผ่านมา
๕.๒ การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการปฏิบัติงาน
๖. แนวทางแก้ไข
๗. การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน
๘. ผังการไหลของกระบวนการ (WORKFLOW CHART)
กระบวนการหลัก : การวิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน
ทีเ่ ชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรูปประเทศ
กระบวนการหลัก : การนาเข้าข้อมูลโครงการประจาปีงบประมาณ
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
กระบวนการหลัก : รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนิ น โครงการประจาปี ง บประมาณ
ไตรมาส ๑ – ๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
โดยได้รับการอนุมัติตามลาดับการบังคับบัญชา (M7)
๙. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
กระบวนการหลัก : การวิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน
ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรูปประเทศ
กระบวนการหลัก : การนาเข้าข้อมูลโครงการประจาปีงบประมาณ
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
กระบวนการหลัก : รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนิ น โครงการประจาปี ง บประมาณ
ไตรมาส ๑ – ๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
โดยได้รับการอนุมัติตามลาดับการบังคับบัญชา (M7)
๑๐. การติดตามและประเมินผลตามคู่มือการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรายงานผล
การดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
๑๑. เอกสารอ้างอิง

๑
๑
๒
๓
๔
๔
๔
๔
๖
๑๔
๑๔
๑๖
๑๘
๒๐
๒๐
๒๔
๓๐
๓๕
๓๖

สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตารางที่ ๒ การคัดเลือกกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน
ตารางที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อกาหนดที่สาคัญ (ความต้องการ/ความคาดหวัง)
ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตารางที่ ๔ การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ

หน้า
๓
๖
๘
๑๐

สารบัญรูปภาพ
รูปที่ ๑ ผังการไหลเวียนกระบวนการวิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรม
ของกระทรวงแรงงาน ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
รูปที่ ๒ ผังการไหลเวียนกระบวนการนาเข้าข้อมูลโครงการประจาปีงบประมาณ
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
รูปที่ ๓ ผังการไหลเวียนกระบวนการรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนิ น โครงการ
ประจาปี ง บประมาณ ไตรมาส ๑ – ๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR) โดยได้รับการอนุมัติตามลาดับการบังคับบัญชา (M7)

หน้า
๑๔
๑๖
๑๘

๑

คู่มื อ การปฏิบั ติ ง านกลุ่ ม ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ปประเทศ ยุ ท ธศาสตร์ช าติแ ละการสร้า งความสามั ค คี
ปรองดอง (กลุ่ ม ป.ย.ป.) สาหรั บ กระบวนการหลั ก การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย ๑) การวิเคราะห์แผนงาน โครงการ
กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิรูปประเทศ ๒) การนาข้อมูลโครงการประจาปี ง บประมาณเข้า ในระบบติด ตามและประเมิน ผล
แห่ง ชาติ (eMENSCR) และ ๓) การรายงานความก้า วหน้า ผลการดาเนิน โครงการประจาปีง บประมาณ
ไตรมาส ๑ – ๔ ในระบบติด ตามและประเมิน ผลแห่ง ชาติ (eMENSCR) โดยได้รับ การอนุมัติต ามลาดับ
การบังคับบัญชา (M7) ซึ่งเป็นภารกิจตามอานาจหน้าที่ของกลุ่ม ป.ย.ป. ซึ่งดาเนินการภายใต้ระเบียบว่าด้วย
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒
ซึ่ง ก าหนดให้ห น่ว ยงานของรัฐ รายงานผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติแ ละการปฏิรูป ประเทศ
ตามระยะเวลาและรายการที่ส านั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติกาหนด โดยผ่ านระบบ
สารสนเทศ “ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)”
๑. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อ ให้ห น่ว ยงานมีคู่มือ การปฏิบัติง านที่ชัด เจน เป็น ลายลัก ษณ์อัก ษร ที่แ สดงถึง รายละเอีย ด
ขั้นตอน การปฏิบัติงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ
ของกระทรวงแรงงาน ในส่วนของการวิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน ที่เชื่อมโยง
สอดคล้องกับแผนยุ ทธศาสตร์ ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ แผนปฏิรูปประเทศ และการนาข้อมูล
โครงการประจ าปี ง บประมาณเข้ า ระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ ( eMENSCR) และการรายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ ไตรมาส ๑ – ๔ ในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) โดยได้รับการอนุมัติตามลาดับการบังคับบัญชา (M7)
๒) เพื่อให้ มีเอกสารแสดงขั้น ตอนการปฏิบัติงานที่ส ามารถถ่ายทอดให้ กับข้าราชการและเจ้าหน้า ที่
ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ผู้รับบริการ รวมถึงบุคคลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน ให้เข้าใจและใช้ประโยชน์
เพื่อปฏิบัติงานตามกระบวนงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูป
ประเทศของกระทรวงแรงงาน ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนและห้วงเวลาที่กาหนด
๓) เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ผู้ รั บ บริ ก าร และบุ ค คล หน่ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ องสามารถพัฒ นากระบวนงาน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. ขอบเขตในการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านฉบั บ นี้ ครอบคลุ ม ขั้ น ตอนกระบวนการหลั ก : การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และแผนปฏิ รู ป ประเทศของกระทรวงแรงงาน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
๑) การวิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ และแผนปฏิรูปประเทศ ๒) การนาข้อมูล โครงการประจาปีงบประมาณ
เข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และ ๓) การรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการ
ประจาปีงบประมาณ ไตรมาส ๑ – ๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยได้รับการอนุมัติ
ตามลาดับการบังคับบัญชา (M7)

๒

๓. คาจากัดความ
ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง เป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดทาแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมายตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ ชาติ หมายถึง แผนที่ใช้เพื่อบรรลุ เป้าหมายตามที่ กาหนดไว้ ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น ๒๓ แผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
แผนปฏิรูปประเทศ หมายถึง แผนที่ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
โดยสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย ๑๓ ด้าน ได้แก่
ด้า นการเมือ ง ด้า นการบริห ารราชการแผ่น ดิน ด้า นกฎหมาย ด้า นกระบวนการยุติธ รรม ด้า นเศรษฐกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ
ด้า นสัง คม ด้า นพลัง งาน ด้า นการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต และประพฤติมิช อบ ด้า นการศึก ษา
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการประจาปีงบประมาณ หมายถึง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี (Action Plan)
ของหน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
โครงการ Big Rock หมายถึง โครงการที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
โครงการ Quick Win หมายถึง โครงการที่จาเป็นต้องดาเนินการโดยเร่งด่วน
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ติดตาม
การดาเนิน งานของส่ว นราชการเพื่อ ให้บ รรลุเ ป้า หมายตามที่กาหนดไว้ใ นยุท ธศาสตร์ช าติแ ละรายงานผล
การดาเนินการดังกล่าวต่อสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รวมทั้งเป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ ประมวลผลของทั้ง สศช. และทุกส่วนราชการในการเป็นระบบ platform เดียวกัน
การนาเข้าข้อมูลโครงการ หมายถึง การนาเข้าข้อมูลโครงการประจาปีงบประมาณ โครงการ Big Rock
โครงการ Quick Win หรื อ การนาเข้ า แผนระดั บ ๓ (แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น.... ,แผนปฏิ บั ติ ร าชการ)
ของหน่วยงาน เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
การรายงานความก้าวหน้า หมายถึง หน่วยงานผู้นาเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผล
แห่ ง ชาติ (eMENSCR) มี ก ารรายงานความคื บ หน้ า และผลการดาเนิ น การที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น รายไตรมาส
โดยมี ระยะเวลา ๓๐วัน หลังสิ้นไตรมาส
ผู้อนุมัติตามลาดับการบังคับบัญชา หมายถึง ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลโครงการที่ส่วนราชการ
ระดับกองนาเข้าในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อยืนยันความถูกต้องตามลาดับ อาทิ
ผู้อานวยการกอง อธิบดีหรือเทียบเท่า รองปลัดกระทรวงแรงงาน (ที่ได้รับมอบหมาย) และ ปลัดกระทรวงแรงงาน
กลุ่ม ป.ย.ป. หมายถึง ผู้ประสานงานระดับกระทรวง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ ป.ย.ป.
ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็ นผู้ ใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่ งชาติ (eMENSCR) ที่สามารถดูภาพรวม
ของทุกโครงการในทุกสถานะภายในกระทรวงแรงงานได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประสานงานและติดตาม
ความคืบหน้าในการนาข้อมูลเข้าสู่ระบบและการจัดทารายงานความก้าวหน้า

๓

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตารางที่ ๑ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)

อธิบดีกรมการจัดหางาน
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เลขาธิการสานักงานประกันสังคม
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน (ทุกกรม)
ผู้อานวยการกอง/ศูนย์
(ทุกหน่วยงานใน สป.รง.)
ผู้อานวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
กลุ่ม ป.ย.ป.

พนักงานวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
กลุ่ม ป.ย.ป.

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร มีหน้าที่อนุมัติข้อมูลจากรองปลัดกระทรวง
แรงงาน ซึ่งปลัดกระทรวงในฐานะหัว หน้าส่วนราชการ เป็นผู้อนุมัติ
เป็นลาดับสุดท้ายตามลาดับการบังคับบัญชา (M7)
มีหน้าที่อนุมัติข้อมูลจากระดับกรม
 กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและอานวยการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
 กลุ่มภารกิจด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 กลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคงในการทางาน
มีหน้าที่อนุมัติข้อมูลจากระดับกอง

มีหน้าที่นาเข้าข้อมูลโครงการประจาปีงบประมาณ โครงการ Big Rock
โครงการ Quick Win หรือการนาเข้าแผนระดับ ๓ (แผนปฏิบัติการ
ด้าน.... , แผนปฏิบัติราชการ) ของหน่วยงาน เข้าสู่ระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
มี ห น้ า ที่ ก ากั บ ให้ ค าแนะน า ปรึ ก ษา พิ จ ารณา ติ ด ตามผล และ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ช าติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศของกระทรวงแรงงาน
ให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
มีห น้าที่วิเคราะห์ แผนงานโครงการ กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน
ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรูปประเทศ ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานในการ
น าเข้ า โครงการประจ าปี ง บประมาณ และการจั ด ท ารายงาน
ความก้าวหน้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
รายไตรมาส ให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งตามห้ ว งเวลาที่ ก าหนด รวมทั้ ง การ
จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีหน้าที่ประสานงาน รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของรายละเอี ย ดแผนงานโครงการประจ าปี ง บประมาณ โครงการ
Big Rock โครงการ Quick Win หรือ โครงการตามแผนระดับ ๓
(แผนปฏิบัติการด้าน.... ,แผนปฏิบัติราชการ) ของกรมและทุกหน่วยงาน
ใน สป.รง. ที่นาเข้าในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
และจัดทาผังความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ รวมทั้งประสานงานกับ
หน่วยงานระดับกรมและทุกหน่วยงานใน สป.รง. หรือเครือข่ายในการ
ทางานภายนอก อาทิ สานักงาน ป.ย.ป. สศช. เป็นต้น

๔

๕. การทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
๕.๑ การทบทวนการดาเนินงานที่ผ่านมา
เดิม กลุ่ม ป.ย.ป. เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงาน
ปลัด กระทรวงแรงงาน ไปพลางก่อ นในระหว่า งที่ยัง ไม่มีอัต รากาลัง ต่อ มาเมื่อ กระทรวงแรงงานมีคาสั ่ง
ที่ ๕๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดตั้งกลุ่ม ป.ย.ป. ขึ้น และให้เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรง
ต่อปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมีรองปลัดกระทรวงแรงงาน ที่รับผิดชอบงานด้านนโยบายและอานวยการของ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้นากลุ่ม ป.ย.ป.
๕.๒ การวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของปัญหาในการปฏิบัติงาน
๑) ความต่อ เนื ่อ งในการประสานการปฏิบัติใ นการนาเข้า ข้อ มูล โครงการประจาปีง บประมาณ
โครงการ Big Rock โครงการ Quick Win ในระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ (eMENSCR) และ
การติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการ ไตรมาส ๑ – ๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ของกรมและทุกหน่วยงานใน สป.รง. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒) ความซ้าซ้อนและความผิดพลาดในการนาเข้าข้อมูลโครงการประจาปีงบประมาณในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
๓) การจัดทารายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงาน มีรูปแบบและเนื้อหาไม่น่าสนใจไม่สามารถสะท้อน
ภาพการดาเนินงานโครงการของหน่วยงานในเชิงคุณภาพ
๖. แนวทางแก้ไข
๑) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามั ค คี ป รองดอง โดยมี อ งค์ ป ระกอบดั ง นี้ รองปลั ด กระทรวงแรงงาน ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นนโยบายและ
อานวยการของส านั กงานปลั ดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานคณะทางาน หั ว หน้ากลุ่ มภารกิจด้านส่ งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ และหัว หน้ากลุ่ม ภารกิจ ด้านประกัน ความมั่นคงในการทางาน
เป็นรองประธานคณะทางาน โดยคณะทางาน ประกอบด้วย ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทุกกรม
รวมทั้ง สสปท. (องค์การมหาชน) และสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
ผู้อานวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โดยมีผู้อานวยการกลุ่ม ป.ย.ป. เป็นคณะทางานและเลขานุการ และนักวิชาการแรงงานชานาญการ กลุ่ม ป.ย.ป.
เป็นคณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒) จัด ทาเอกสารและสื่อ ต่า งๆ เพื่อ เผยแพร่ข้อ มูล เกี่ย วกับ การวิเ คราะห์ยุท ธศาสตร์ช าติ ๖ ด้า น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ แผน แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องเชื่อ มโยง
กับ กระทรวงแรงงาน รวมถึง เป้า หมาย ค่า เป้าหมาย ตัวชี้วัด และจัดทาแผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ
แผนระดับ ๑ – ๓ และโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณของกระทรวงแรงงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน
๓) จัดฝึกอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานระดับกรมและระดับจังหวัด
๔) ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาฝึกอบรมการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ช าติ และแผนการปฏิรูป ประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

๕

๕) นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการดาเนินงาน อาทิ จัดทา Infographic กราฟ หรือการจัดตั้ง
ห้องสนทนาแบบกลุ่ม (Group Chat) เพื่อใช้สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและขั้นตอน
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น
๖) สารวจข้อมูลความพึงพอใจ ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และความต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๖

๗. การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน
ตารางที่ ๒ การคัดเลือกกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน
(๑) อานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

(๒) อานาจหน้าที่ตามคาสั่งการปรับปรุง
การแบ่งงานภายในและอานาจหน้าที่
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
คาสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๕๗๐/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้ง
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
โดยมีอานาจหน้าที่
๑) ดาเนิ นการขั บ เคลื่อ นยุท ธศาสตร์ ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศของกระทรวง โดยการกากับ
ประสาน ปรึกษา ติดตามผล แก้ปัญหา ในลักษณะ
ศูนย์บั ญชาการ และแกนกลางระหว่า งหน่ว ยงาน
ภายในและภายนอกกระทรวง
๒) ติ ดตามและจั ด ท าผลด าเนิ นการขั บ เคลื่ อ น
ยุท ธศาสตร์ช าติ และแผนการปฏิรูป ประเทศ
เป็ น รายเดือน เพื่อให้ได้ทราบสถานการณ์ความก้าวหน้า
และปัญหาที่เป็นปัจจุบันโดยรายงานผ่านสานักงาน
ป.ย.ป. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป. ต่อไป
๓) รายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดาเนินงาน
บู ร ณาการข้ า มหน่ ว ยงานผ่ า นส านั ก งาน ป.ย.ป.
เพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ย.ป. และคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป
๔) ปฏิบัติงานเลขานุการฯ คณะทางานขับเคลื่อน
ในกระทรวง
๕) จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด
๖) เผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๓) ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการ
๑. ปลัดกระทรวงแรงงาน
๒. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านนโยบายและ
อานวยการของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
๓. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
๔. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านประกัน
ความมั่นคงในการทางาน
๕. กรมการจัดหางาน
๖. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๗. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๘. สานักงานประกันสังคม
๙. ทุกหน่วยงานใน สป.รง.
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑. ปลัดกระทรวงแรงงาน
๒. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านนโยบายและ
อานวยการของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
๓. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
๔. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านประกัน
ความมั่นคงในการทางาน
๕. กรมการจัดหางาน

(๔) ผลผลิต/บริการ/โครงการภายใต้
แผนปฏิบตั ิงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนงานของกลุ่ม ป.ย.ป. ภายใต้แผนปฏิบัติการ
สป.รง.
๑. การดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศของกระทรวง
๒. การติ ด ตามและจั ด ท าผลด าเนิ น การ
ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการ
ปฏิรูปประเทศ
๓. การรายงานผลการด าเนิ น งาน ต่ อ
คณะกรรมาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาและหน่ ว ยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๔. รายงานการประชุมคณะทางานขับเคลื่อน
ในกระทรวง
๕. แผนการปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ
๖. การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป

(๕) กระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุนของหน่วยงาน
กระบวนการหลัก
การขั บ เคลื่อ นยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บ ท
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และแผนปฏิ รู ป
ประเทศของกระทรวงแรงงาน
๑.ก ารวิ เ ครา ะห์ แผนงาน โครงกา ร
กิจ กรรมของกระทรวงแรงงาน ที่เชื่อ มโยง
สอดคล้ อ งกั บ ยุท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
๒.การน าเข้ า ข้ อ มู ล โครงการประจ าปี
งบประมาณในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR)
๓. การรายงานความก้ า วหน้ า ผลการ
ดาเนิ น โครงการประจ าปี ง บประมาณ
ไตรมาส ๑ – ๔ ในระบบติดตามและประเมินผล
แห่ งชาติ (eMENSCR) โดยได้รับการอนุมัติ
ตามลาดับการบังคับบัญชา (M7)
กระบวนการสนับสนุน
๑. ประสาน ก ากั บ ติ ด ตาม การจั ด ท า
โครงก า รส า คัญ ป ระจ า ปีง บ ป ระ มา ณ
ขอ ง กระทรวงแรงงาน ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละ
แผนปฏิรูปประเทศ

๗
(๑) อานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

(๒) อานาจหน้าที่ตามคาสั่งการปรับปรุง
การแบ่งงานภายในและอานาจหน้าที่
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

(๓) ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๖. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๗. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๘. สานักงานประกันสังคม
๙. ทุกหน่วยงานใน สป.รง.
๑๐. สานักงาน ป.ย.ป.
๑๑. สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)
๑๒. หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

(๔) ผลผลิต/บริการ/โครงการภายใต้
แผนปฏิบตั ิงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

(๕) กระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุนของหน่วยงาน

๘

ตารางที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อกาหนดที่สาคัญ (ความต้องการ/ความคาดหวัง) ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๑) ชื่อกระบวนการหลัก/สนับสนุน

กระบวนการหลัก
การขั บเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูป
ประเทศของกระทรวงแรงงาน
๑. การวิ เ คราะห์ แ ผนงาน โครงการ
กิจกรรมของกระทรวงแรงงานที่เชื่อมโยง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
๒.การน าเข้ าข้ อมู ลโครงการประจ าปี
งบประมาณใ น ระ บ บ ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
๓. การรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนิ น โครงการประจ าปี ง บประมาณ
ไตรมาส ๑ – ๔ ในระบบติ ด ตามและ
ป ระ เมิน ผล แ ห่ง ชา ติ ( eMENSCR)
โดยได้ร ับ การอนุม ัต ิต ามล าดับ การ
บั งคับ บัญชา (M7)

(๒) ผลผลิต/บริการ/โครงการภายใต้
แผนปฏิบตั ิงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงา นข องก ลุ่ ม ป .ย.ป. ภ าย ใต้
แผนปฏิบัติการ สป.รง.
๑. การดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
แ ล ะ แ ผน ก า ร ป ฏิ รู ป ป ระ เท ศข อ ง
กระทรวง
๒. การติดตามและจัดทาผลดาเนินการ
ขับ เ ค ลื ่อ น ย ุท ธ ศ า ส ต ร์ช า ติแ ล ะ
แผนการปฏิรูปประเทศ
๓. การรายงา นผลการด าเนิ น งา น
ต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาและ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๔. รายงานการประชุ ม คณะท างาน
ขับเคลื่อนในกระทรวง
๕. แผนการปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ สนั บ สนุ น
การด าเนิ น งานของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ
๖. การเผยแพร่ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
กระบวนการสนับสนุน
แก่ ห น่ ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอก
๑. ประสาน กากับ ติดตาม การจัดทา ตลอดจนประชาชนทั่วไป
โครงการสาคัญ ประจาปีง บประมาณ
ของกระทรวงแรงงาน ที่สอดคล้อ งกับ
แผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแ ละ
แผนปฏิรูปประเทศ

(๓) ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้รับบริการ
๑. ปลัดกระทรวงแรงงาน
๒. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านนโยบาย
และอานวยการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
๓. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
๔. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านประกัน
ความมั่นคงในการทางาน
๕. กรมการจัดหางาน
๖. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๗. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๘. สานักงานประกันสังคม
๙. ทุกหน่วยงานใน สป.รง.
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑. ปลัดกระทรวงแรงงาน
๒. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านนโยบาย
และอานวยการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
๓. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
๔. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านประกัน
ความมั่นคงในการทางาน
๕. กรมการจัดหางาน
๖. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

(๔) ข้อกาหนดที่สาคัญ
ความต้องการ

ความคาดหวัง

๑. ความคุ้มค่า : คุณภาพ
การให้บริการ ความสะดวก
ความรวดเร็ว
๒. ความเป็นธรรม : ไม่เลือก
ปฏิบัติ
๓. ความถูกต้องตามหลัก
นิติธรรม : ไม่มีการใช้ช่องโหว่
ทางกฎหมายในทางที่ผิด
๔. มีความเปิดเผยโปร่งใส :
มีและประกาศหลักเกณฑ์วธิ ีการ
ในการกากับ ตรวจสอบที่ชัดเจน
และรับทราบโดยทั่วกัน
๕. เปิดโอกาสให้ฝา่ ยต่างๆ
มีส่วนร่วม
๖. สามารถตรวจสอบอธิบายได้ :
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน
๗. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
๘. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิรูปประเทศ
๙. ความรวดเร็วในการรายงาน
ตามกาหนดเวลา

๑. ความคุ้มค่า /ความเป็ นธรรม/
ความถู ก ต้ อ งตามหลั ก นิ ติธ รรม/
การมี ส่ ว นร่ ว ม/ความครบถ้ ว น
ของข้ อ มู ล : แผนงาน/โครงการ
ประจ าปี ง บประมาณ ที่ น าเข้ า
ระบบติ ด ตามและประเมิ น ผล
แห่งชาติ (eMENSCR)
๒. ความสอดคล้ อ ง/สามารถ
ตรวจสอบอธิบายได้ : โครงการ
กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน
ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
๓. ความรวดเร็ว : การรายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการ
ประจาปีงบประมาณ ไตรมาส ๑ – ๔
ในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ได้รับการ
อนุมัติตามลาดับการบังคับบัญชา
(M7) ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้น
ไตรมาส
๔.ความคุ้มค่า : ข้อ มูล ในระบบ
eMENSCR ถูก ส่งต่อ ไปยัง สศช.
ตามห้วงเวลาที่กาหนด

(๕) ตัวชี้วดั ข้อกาหนด
ที่สาคัญ
เชิงปริมาณ
๑. จานวนข้อมูลแผนงาน/โครงการ
ที่สามารถนาเข้าในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
(ความคุ้มค่า/ความถูกต้อง/การมี
ส่วนร่วม/โปร่งใสตรวจสอบได้)
๒. จานวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การทางานได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
(PMQA ๑๖.๑) (ความคุ้มค่า)
๓. จานวนการใช้เทคโนโลยีมาใช้
ในการดาเนินงาน/การให้บริการ
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว (ITA : e๑๔)
(ความคุ้มค่า)
๔. ร้อยละความสาเร็จในการปรับปรุง/
ทบทวนคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการ (ITA : e๑๑/e๑๒)
(เปิดเผยโปร่งใส)
เชิงคุณภาพ
๑. ระดับความสาเร็จในการจัดทา
แผนผังความเชื่อมโยงแผนงาน
โครงการ กิจกรรม ของกระทรวง
แรงงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิรูปประเทศ
(ความสอดคล้อง/สามารถตรวจสอบ
อธิบายได้)
๒. ระดับความสาเร็จในการจัดทา
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการในระบบติดตามและ

๙
(๑) ชื่อกระบวนการหลัก/สนับสนุน

(๒) ผลผลิต/บริการ/โครงการภายใต้
แผนปฏิบตั ิงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๔) ข้อกาหนดที่สาคัญ
ความต้องการ

๗. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๘. สานักงานประกันสังคม
๙. ทุกหน่วยงานใน สป.รง.
๑๐. สานักงาน ป.ย.ป.
๑๑. สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
๑๒. หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ความคาดหวัง

(๕) ตัวชี้วดั ข้อกาหนด
ที่สาคัญ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
รายไตรมาส
(ความคุ้มค่า/ความรวดเร็ว)

๑๐

ตารางที่ ๔ ตารางการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ
๑. ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
๒. ความสาคัญของหน่วยงานต่อความสาเร็จขององค์การ :
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
มีความสาคัญต่อความสาเร็จของกระทรวงแรงงานและสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยเป็นหน่วยงานหลัก
ในการ
๑) วิเ คราะห์ยุทธศาสตร์ช าติข องประเทศ ๖ ด้า น แผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ ๒๓ แผน
แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกระทรวงแรงงาน รวมถึง เป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด
๒) วิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
๓) ประสาน กากับ ขับเคลื่อน การจัดทาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณของกระทรวงแรงงาน
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ตามกระบวนการวิ เ คราะห์ Value Chain และ
Key Success Factors
๔) ประสาน กากั บ ขั บ เคลื่ อ น การจั ด ทาโครงการ Big Rock และโครงการ Quick Win
ของกระทรวงแรงงาน ที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
๕) การใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
ความคืบหน้าการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
๖) การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อ จัดทาข้อมูล สถิติ แผนภาพ
กราฟ เป็น เครื่องมือสนับสนุนการดาเนินงาน การรายงาน การนาเสนอผลงาน
๗) การประสานงาน การเข้า ร่ว มประชุม กับ หน่ว ยงานต่า งๆ ทั้ง ภายในและภายนอก ได้แ ก่
กรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภายนอก เช่น สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) สานักงาน ป.ย.ป. คณะกรรมาธิการวุฒิสภา เป็นต้น
๘) การวิเ คราะห์ปัญ หาและอุป สรรคการดาเนิน งานที่มีผ ลต่อ ความสาเร็จ ตามเป้า หมายและ
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ช าติ แผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนที่เกี่ยวข้อง
พร้อมแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
๓. สมรรถนะหลักของหน่วยงาน :
สมรรถนะหลักของกลุ่ ม ป.ย.ป. ได้แก่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรมของ
กระทรวงแรงงานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ช าติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ ตลอดจนการประสาน กากับ ติดตาม และขับเคลื่อนการจัดทาโครงการ Big Rock และโครงการ
Quick Win ของกระทรวงแรงงาน ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ โดยใช้ ร ะบบติ ด ตามและ
ประเมิน ผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็น เครื่อ งมือในการติด ตามประเมิน ผลความคืบ หน้า การดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
โดยสมรรถนะหลักที่จาเป็นของบุคลากร ที่สามารถสร้างผลงานให้โดดเด่น จาแนกเป็น
๑) สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทางานเป็นทีม
๒) สมรรถนะทางการบริหาร ๖ ด้าน ได้แก่ สภาวะผู้นา วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพ
เพื่อนาการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง และการสอนงานและมอบหมายงาน

๑๑

๓) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในตาแหน่งงาน ได้แก่
๑. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วางแผน
๒. การเขียนแผนงาน โครงการ
๓. ทักษะทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ
๔. ทักษะคอมพิวเตอร์ (Word , Excel ,Powerpoint ฯลฯ)
๕. ทักษะภาษาอังกฤษ
๖. ทักษะการประสานงาน
๗. การมีความคิดสร้างสรรค์
๘. การบริการที่ดี (Service Mind)
๙. การเขียนหนังสือราชการ
๔. ชื่อกระบวนการหลักหรือกระบวนการสนับสนุน :
กระบวนการหลัก :
๑. การวิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
๒. การนาเข้าข้อมูลโครงการประจาปีงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
๓. การรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ ไตรมาส ๑ – ๔ ในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยได้รับการอนุมัติตามลาดับการบังคับบัญชา (M7)
กระบวนการสนับสนุน :
๑. การประสาน กากับ ติดตาม การจัดทาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ ของกระทรวงแรงงาน
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
๕. ตัวชี้วัดกระบวนการหลักหรือกระบวนการสนับสนุน :
เชิงปริมาณ
๑. จานวนข้อมูลแผนงาน/โครงการที่สามารถนาเข้าในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
๒. จานวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการทางานได้รับการพัฒนาและปรับปรุง (PMQA ๑๖.๑)
๓. จานวนการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว (ITA : e๑๔)
๔. ร้อยละความสาเร็จในการปรับปรุง/ทบทวนคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ (ITA : e๑๑/e๑๒)
เชิงคุณภาพ
๑. ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนผังความเชื่อมโยงแผนงานโครงการ กิจกรรม ของกระทรวงแรงงาน
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ
๒. ระดับความสาเร็จในการจัดทารายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานแผนงาน/โครงการในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) รายไตรมาส
๖. สารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน :
๑. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
๒. ระบบอินทราเน็ตสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓. แผนผัง Infographic วิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรูปประเทศ และแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน
๔. ผลการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

๑๒
ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อนหน้า
(Key Stakeholder)
S : Suppliers
๑. คณะรัฐมนตรี
๒. สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.)

ปัจจัยนาเข้า
(Key Resources)

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
(Work Process)

I : Inputs
๑. มติคณะรัฐมนตรี
๒. ระเบียบว่าด้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล
การดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

P : Processes
๑. การวิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรมของกระทรวง
แรงงาน ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ

๒. การนาเข้าข้อมูลโครงการประจาปีงบประมาณ
เข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
๒.๑ พิจารณารวบรวมโครงการของกระทรวงแรงงาน
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี
๒.๒ แจ้งทุกกรมในสังกัดและหน่วยงานในสังกัด สป.รง.
นาเข้าข้อมูลโครงการประจาปี ในระบบ eMENSCR
๒.๓ ตรวจสอบการนาเข้าข้อมูลโครงการในระบบ
eMENSCR ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
๒.๔ จัดทารายงานเสนอให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
๓ กลุ่มภารกิจ อนุมัติข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR
๒.๕ จัดทารายงานเสนอให้ปลัดกระทรวงแรงงาน
อนุมัติข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ในฐานะหัวหน้า
ส่วนราชการเป็นลาดับสุดท้าย
๒.๖ ข้อมูลในระบบ eMENSCR ถูกส่งต่อไปยัง สศช.
๓. การรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการประจาปี
งบประมาณ ไตรมาส ๑ – ๔ ในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) โดยได้รับการอนุมัติตามลาดับการ
บังคับบัญชา (M7)
๓.๑ แจ้งทุกกรมในสังกัดและหน่วยงานในสังกัด สป.รง.
รายงานความก้าวหน้าในระบบ eMENSCR ดังนี้

(๔) ผลผลิต/ผลลัพธ์
(Specification Key)

(๓) ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Key Customer)
O : Outputs
C : Customers
๑.
ปลั
ด
กระทรวงแรงงาน
 แผนผังความเชื่อมโยงแผนงาน
๒. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านนโยบาย
โครงการ กิจกรรม ของกระทรวง
แรงงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และอานวยการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๓. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการ
และแผนปฏิรูปประเทศ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการ
 การนาข้อมูลโครงการประจาปี
แข่งขันของประเทศ
งบประมาณเข้าระบบ eMENSCR
๔. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านประกัน
ความมั่นคงในการทางาน
๕. กรมการจัดหางาน
๖. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๗. กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน
๘. สานักงานประกันสังคม
๙. ทุกหน่วยงานใน สป.รง.
๑๐. หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานคุณภาพงาน
(เวลา, คุณภาพ)
(Time / Indicators)
KPI
 โครงการ กิจกรรมของกระทรวง
แรงงาน ที่เชื่อมโยงสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนปฏิรูปประเทศ

 การรายงานความก้าวหน้า
ผลการดาเนินโครงการประจาปี
งบประมาณ ไตรมาส ๑ - ๔
ในระบบ eMENSCR โดยได้รับ
การอนุมัติตามลาดับการบังคับ
บัญชา (M7)

 การรายงานความก้าวหน้า
รายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ
(ภายใน ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้น
ไตรมาส ๑ - ๔)

 การนาข้อมูลโครงการประจาปี
งบประมาณเข้าระบบ
(ภายใน ๓๐ วันของปีงบประมาณ)

๑๓
ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อนหน้า
(Key Stakeholder)
S : Suppliers

ปัจจัยนาเข้า
(Key Resources)

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
(Work Process)

(๔) ผลผลิต/ผลลัพธ์
(Specification Key)

I : Inputs

P : Processes
ไตรมาส ๑ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนมกราคม
ไตรมาส ๒ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนเมษายน
ไตรมาส ๓ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนมิถุนายน
ไตรมาส ๔ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนกันยายน
๓.๒ รวบรวม ตรวจสอบ จัดทารายงานเสนอให้หัวหน้า
กลุ่มภารกิจ ๓ กลุ่มภารกิจ อนุมัติการรายงานความก้าวหน้า
การดาเนินโครงการในระบบ eMENSCR
๓.๓ จัดทารายงานสรุปความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ
เสนอให้ปลัดกระทรวงแรงงานอนุมัติในระบบ eMENSCR
ภายใน ๓๐ วันหลังเสร็จสิ้นไตรมาสแต่ละไตรมาส

O : Outputs

(๓) ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Key Customer)
C : Customers

มาตรฐานคุณภาพงาน
(เวลา, คุณภาพ)
(Time / Indicators)
KPI

๑๔

๘. ผังการไหลของกระบวนการ (WORKFLOW CHART)
กระบวนการหลัก : การวิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน ที่เชื่อมโยง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
กระบวนการสนับสนุน : ประสาน กากับ ติดตาม การจัดทาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ
ของกระทรวงแรงงาน ที่ส อดคล้ องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
ตัวชี้วัดข้อกาหนดที่สาคัญ :
๑. ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนผังความเชื่อมโยง แผนงาน โครงการ กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน
ที่สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ และแผนปฏิรูปประเทศ
๒. จานวนการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว (ITA : e๑๔)
รูปที่ ๑ ผังการไหลเวียนของกระบวนการวิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน
ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
สัญลักษณ์

เริ่มต้น/สิ้นสุด

ดาเนินการ

ตัดสินใจ/พิจารณา

ลาดับ

ผังกระบวนงาน

๑

ครม. ประกาศใช้
แผน ๓ ระดับ

๒

ศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ภารกิจของกระทรวงแรงงาน
ประเด็นเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

ขึ้นหน้าใหม่

ทิศทางการไหล

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
- ครม. เห็นชอบและประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรปู ประเทศ

ขึ้นอยู่กับ
การ
พิจารณา
- กระทรวงแรงงาน เห็นชอบการจัดทา
ของ ครม.
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ที่สอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ
- ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ
๒ สัปดาห์ และแผน ระดับ ๑ – ๓ ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
ภารกิจกระทรวงแรงงาน ประเด็นเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
- จัดประชุมร่วมกับกรมและหน่วยงานกอง/
สานัก/ศูนย์ ในสังกัด สป. เพื่อวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ
- สรุปวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผน ๓ ระดับ
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงภารกิจกระทรวงแรงงาน

๓

จัดทาผังความเชื่อมโยงแผน ๑ – ๓
ในแต่ละระดับ
๑

๑ สัปดาห์ - ออกแบบและจัดทาแผนผังความเชื่อมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับ ๑ - ๓
ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ในรูปแบบ Infographics

๑๕
ลาดับ

ผังกระบวนงาน
๑

๔
จัดทาข้อมูลเป้าหมาย ประเด็น
เป้าหมายย่อย ตัวชี้วัด โครงการ/
กิจกรรมในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้อง

๕

เผยแพร่ข้อมูลและเอกสาร
ให้ผู้รับบริการ/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน

- วิเคราะห์ประเด็นด้านแรงงาน เพื่อจัดทา
รอบ
ปีงบประมาณ ข้อมูลเป้าหมาย ประเด็น เป้าหมายย่อย
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ในแต่ละประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ กับโครงการสาคัญ
ประจาปีงบประมาณของกระทรวงแรงงาน

- ติดต่อประสานงานกับผู้รับบริการ/หน่วยงาน
รอบ
ปีงบประมาณ ทีข่ อรับการสนับสนุนข้อมูล
- จัดส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับ
ผู้รับบริการ/หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน
ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ

๑๖

กระบวนการหลัก : การนาเข้าข้อมูลโครงการประจาปีงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR)
กระบวนการสนับสนุน : ประสาน กากับ ติดตาม การจัดทาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ
ของกระทรวงแรงงาน ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
ตัวชี้วัดข้อกาหนดที่สาคัญ :
๑. จานวนข้อมูลแผนงาน/โครงการที่สามารถนาเข้าในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
๒. จานวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการทางานได้รับการพัฒนาและปรับปรุง (PMQA ๑๖.๑)
๓. จานวนการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว (ITA : e๑๔)
รูปที่ ๒ ผังการไหลเวียนของกระบวนการนาเข้าข้อมูลโครงการประจาปีงบประมาณในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
สัญลักษณ์

เริ่มต้น/สิ้นสุด
ลาดับ

๑

๒

๓

ดาเนินการ

ตัดสินใจ/พิจารณา

ผังกระบวนงาน
สศช. แจ้งการนาเข้ารายละเอียด
ข้อมูลโครงการประจาปีงบประมาณ
ในระบบ eMENSCR

ป.ย.ป. มีหนังสือแจ้งกรมและ
หน่วยงานกอง/สานัก/ศูนย์
ในสังกัด สป.รง.

นาเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการ
ตามแผนระดับ ๓ ในระบบ

eMENSCR

๑

ต่อเนื่อง

ระยะเวลา
ต.ค.

ต.ค.

ขึ้นหน้าใหม่

ทิศทางการไหล

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ประสานงานและติดตาม เกี่ยวกับรายละเอียด
ขัน้ ตอน และห้วงเวลาการนาเข้าข้อมูล
แผนงาน/โครงการในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามที่
สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) กาหนดผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สศช. กลุ่มไลน์
เป็นต้น
กลุ่ม ป.ย.ป. มีหนังสือแจ้งกรมและหน่วยงาน
กอง/สานัก/ศูนย์ ในสังกัด สป. ในการนาเข้า
รายละเอียดข้อมูลโครงการ ประจาปี
งบประมาณ ในระบบ eMENSCR

- ประสานงาน กากับ ติดตาม การนาเข้า
ต.ค.- พ.ย. แผนงาน/โครงการ ในระบบ eMENSCR
- กรมและหน่วยงานกอง/สานัก/ศูนย์
ในสังกัด สป.รง. แจ้งการนาเข้ารายละเอียด
ข้อมูลโครงการ ประจาปีงบประมาณ ในระบบ
eMENSCR โดยผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร
ตามลาดับการบังคับบัญชาในระดับกรม

๑๗
ลาดับ

ผังกระบวนงาน
๑

๔
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลแผนงาน/โครงการ
ตามแผนระดับ ๓

ระยะเวลา

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบความถูกต้องการวิเคราะห์
ต.ค.- พ.ย. ความเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
แผนปฏิรูประเทศ รหัสงบประมาณ
ปีดาเนินการ จานวนโครงการ และ
รายละเอียดข้อมูลโครงการประจาปี
งบประมาณทีน่ าเข้าในระบบ eMENSCR

๕
อนุมัติการนาเข้า
รายละเอียดแผนงาน/
โครงการในระบบeMENSCR
ประจาปีงบประมาณ

ธ.ค.

ธ.ค.
๖

ป.รง. อนุมัติ (M7)
ในขั้นสุดท้าย

๗
การนาเข้ารายละเอียด
โครงการ (เพิ่มเติม)
ในระบบ eMENSCR

๘

สรุปการนาเข้าโครงการประจาปี
งบประมาณ ในระบบ
eMENSCR

ม.ค.
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.

ม.ค.
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.

หัวหน้ากลุ่มภารกิจอนุมัติการนาเข้า
รายละเอียดข้อมูลแผนงาน/โครงการ ประจาปี
งบประมาณ ของทุกกรมในสังกัดกระทรวง
แรงงาน ในระบบ eMENSCR
๑) กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ (กรมการ
จัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
๒) กลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคงในการ
ทางาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
และสานักงานประกันสังคม)
๓) กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและอานวยการ
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ป.รง. อนุมัติการนาเข้าแผนงาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณตามลาดับการบังคับบัญชา
(M7) ในชัน้ สุดท้าย

- หน่วยงานที่มีโครงการเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ สามารถนาโครงการเข้าสู่ระบบ
eMENSCR ได้ โดยนาเข้าในช่วงการรายงาน
ความก้าวหน้ารายไตรมาส (เดือน ม.ค. ,
เม.ย. , ก.ค. และ ต.ค.) โดยให้ผ่านการ
อนุมัติตามลาดับการบังคับบัญชา (M7)
- กลุ่ม ป.ย.ป. มีหนังสือแจ้งการนาเข้าโครงการ
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณในระบบ eMENSCR
สรุปข้อมูลจานวนโครงการที่นาเข้าสู่ระบบ
eMENSCR ของทุ ก กรมในสั ง กั ด กระทรวง
กระทรวงแรงงาน โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรูปประเทศ

๑๘

กระบวนการหลัก : การรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ ไตรมาส ๑ – ๔
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยได้รับการอนุมัติตามลาดับการบังคับบัญชา (M7)
กระบวนการสนับสนุน : ประสาน กากับ ติดตาม การจัดทาโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณของ
กระทรวงแรงงาน ที่ส อดคล้ องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
ตั ว ชี้วั ด ข้ อกาหนดที่สาคั ญ :
๑. ระดับ ความสาเร็ จ ในการจั ดทารายงานความก้ าวหน้ าการดาเนิน งานแผนงาน/โครงการในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) รายไตรมาส
๒. ร้อยละความสาเร็จในการปรับปรุง/ทบทวนคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ (ITA : e๑๑/e๑๒)
รูปที่ ๓ ผังการไหลเวียนของกระบวนการรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ
ไตรมาส ๑ – ๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
โดยได้รับการอนุมัติตามลาดับการบังคับบัญชา (M7)
สัญลักษณ์

เริ่มต้น/สิ้นสุด
ลาดับ
๑

ดาเนินการ

ตัดสินใจ/พิจารณา

๓

ทิศทางการไหล

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน

สศช. แจ้งกาหนดการรายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนิน
โครงการ ประจาปีงบประมาณ
ในระบบ eMENSCR

สิ้นไตรมาส
ธ.ค.
มี.ค.
มิ.ย.
ก.ย.

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) กาหนดให้หน่วยงานรายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการประจาปี
งบประมาณในระบบ eMENSCR เป็นรายไตรมาส
โดยมีระยะเวลา ๓๐ วัน หลังสิ้นไตรมาส
ทางเว็ปไซต์ https://emenscr.nesd.go.th

รายไตรมาส

๒

ขึ้นหน้าใหม่

แจ้งกรมและหน่วยงาน
กอง/สานัก/ศูนย์
ในสังกัด สป.รง. รายงาน
ความก้าวหน้า

หน่วยงานรายงานความก้าวหน้า
โครงการ ประจาปีงบประมาณ
ในระบบ eMENSCR
รายไตรมาส
๑

มีหนังสือแจ้งกรมและหน่วยงานกอง/สานัก/
สิ้นไตรมาส ศูนย์ ในสังกัด สป.รง.ให้รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินโครงการฯ รายไตรมาส และยืนยัน
ธ.ค.
การส่งรายงานความก้าวหน้าทางระบบ
มี.ค.
eMENSCR โดยผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร
มิ.ย.
ตามลาดับการบังคับบัญชาในระดับกรม
ก.ย.
๓๐ วัน
หลังสิ้น
ไตรมาส
ม.ค.
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.

- ประสานงาน กากับ ติดตาม การรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการประจาปีงบประมาณ
ในระบบ eMENSCR รายไตรมาส
- กรมและหน่วยงานกอง/สานัก/ศูนย์
ในสังกัด สป.รง. รายงานความก้าวหน้า โครงการ
ประจาปีงบประมาณ ในระบบ eMENSCR
รายไตรมาส โดยผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร
ตามลาดับการบังคับบัญชาในระดับกรม

๑๙
ลาดับ

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา

๑

๓๐ วัน
หลังสิ้น
ไตรมาส
ม.ค.
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.

๔
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลรายงานความก้าวหน้า
โครงการ ประจาปีงบประมาณ
ในระบบ eMENSCR รายไตรมาส

๕
หัวหน้ากลุ่มภารกิจอนุมัติ
รายงานความก้าวหน้า
โครงการประจาปี
งบประมาณ

๓๐ วัน
หลังสิ้น
ไตรมาส
ม.ค.
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.

ในระบบ eMENSCR
รายไตรมาส

๖

ป.รง. อนุมัติ
(M7) ในขั้นสุดท้าย

๗

รายงานสรุปความก้าวหน้า
การดาเนินโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ
และแผนการปฏิรูปประเทศ

๓๐ วัน
หลังสิ้น
ไตรมาส
ม.ค.
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.
สิ้น
ไตรมาส ๔
(ต.ค.)

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ
ที่กรมและหน่วยงานกอง/สานัก/ศูนย์
ในสังกัด สป.รง. ได้รายงานความก้าวหน้า
ในระบบ eMENSCR รายไตรมาส

- รวบรวม ประมวลผล และสรุปรายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินโครงการประจาปี
งบประมาณ ในระบบ eMENSCR
รายไตรมาส ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร
ตามลาดับการบังคับบัญชาระดับกรม
- หัวหน้ากลุ่มภารกิจอนุมัติรายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินโครงการประจาปี
งบประมาณ ในระบบ eMENSCR รายไตรมาส
๑) กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ (กรมการ
จัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
๒) กลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคงในการ
ทางาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
และสานักงานประกันสังคม)
๓) กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและอานวยการ
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ป.รง. อนุมัติรายงานความก้าวหน้าการดาเนิน
โครงการประจาปีงบประมาณ ในระบบ
eMENSCR รายไตรมาส ตามลาดับการบังคับ
บัญชา (M7) ในชัน้ สุดท้าย

จัดทาสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ
ประจาปีงบประมาณ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ และแผนการปฏิรปู ประเทศ
รายไตรมาส (๔ ไตรมาส) ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน เผยแพร่ทางระบบ
Intranet และแจ้งหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
แผนงาน/โครงการรับทราบ

๒๐

๙. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
กระบวนการหลัก : การวิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
ลาดับ
๑

๒

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ครม. ประกาศใช้แผน ๓ ระดับ ๑. ครม. เห็นชอบและประกาศใช้
ขึ้นอยู่กับการ
๑. ระดับความสาเร็จ
แผนระดับ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
พิจารณาของ ครม. ในการจัดทาแผนผัง
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ความเชื่อมโยง
แผนระดับ ๒ แผนแม่บท
๒๓ แผน แผนปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน
แผนงาน โครงการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
กิจกรรมของ
๒๓ แผน
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อเป็นกรอบ
กระทรวงแรงงาน
แผนปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน ในการพัฒนาประเทศ
ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ๒. กระทรวงแรงงาน เห็นชอบการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน
แผนแม่บทภายใต้
(พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔)
พ.ศ. ๒๕๖๓– ๒๕๖๕ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนระดับ ๓ แผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่างๆ
และแผนปฏิรูป
ด้านแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ –
เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบตั ิงาน
ประเทศ
๒๕๖๕
ด้านแรงงาน
ระดับที่ ๑ รวบรวม
รายละเอียด/
ข้อมูล/ประเด็น
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ๑. กลุ่ม ป.ย.ป. ศึกษา วิเคราะห์
๒ สัปดาห์
๖ ด้าน แผนแม่บทฯ
ภารกิจของกระทรวงแรงงาน สังเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
๒๓ แผน แผนปฏิรูป
ประเด็นเป้าหมาย ตัวชีว้ ัด
ระดับ ๑-๓ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงภารกิจ
ประเทศ ๑๓ ด้าน
ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงแรงงาน ประเด็นเป้าหมาย
แผนพัฒนาฯ ๑๒
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ
- คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ
- สานักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
(สศช.)

เอกสารอ้างอิง

- ยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี
- แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
๒๓ แผน
- แผนปฏิรูป
ประเทศ ๑๓ ด้าน
- แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔)
- แผนปฏิบัติการ
ด้านแรงงาน
พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
กลุ่ม ป.ย.ป.
- หนังสือเชิญ
ร่วมกับหน่วยงาน กรม/หน่วยงานใน
กอง/สานัก/ศูนย์ สังกัด สป.รง.
ในสังกัด สป.รง. ร่วมประชุม
และกองยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มที่ใช้

๒๑

ลาดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
๒. จัดประชุมร่วมกับกรมและ
หน่วยงาน กอง/สานัก/ศูนย์ ในสังกัด
สป.รง. เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการ
ของส่วนราชการ
๓. สรุปและวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ของแผน ๓ ระดับทีส่ อดคล้องเชื่อมโยง
ภารกิจกระทรวงแรงงาน ประเด็น
เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานคุณภาพงาน
ระยะเวลา

๓

จัดทาผังความเชื่อมโยง
แผน ๑ – ๓ ในแต่ละระดับ

ออกแบบและจัดทาแผนผังความเชื่อมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติและแผน
ระดับ ๑-๓ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
ในรูปแบบ Infographics

๑ สัปดาห์

๔

จัดทาข้อมูลเป้าหมาย ประเด็น
เป้าหมายย่อย ตัวชีว้ ัด
โครงการ/กิจกรรม ในแต่ละ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

วิเคราะห์ประเด็นด้านแรงงาน เพื่อจัดทา รอบปีงบประมาณ
ข้อมูลเป้าหมาย ประเด็น เป้าหมายย่อย
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ในแต่ละ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรปู ประเทศ
กับโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ

ตัวชี้วัด
และแผนปฏิบัติการ
ด้านแรงงาน พ.ศ.
๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ระดับที่ ๒ วิเคราะห์
สังเคราะห์ ความ
เชื่อมโยงของแผน
๓ ระดับ กับภารกิจ
กระทรวงแรงงาน
ระดับที่ ๓ จัด
ประชุมร่วมกับกรม
และหน่วยงานใน
สังกัด สป.รง.
วิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงแผนงาน/
โครงการของส่วน
ราชการ
ระดับที่ ๔ จัดทา
แผนผังความ
เชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนระดับ ๑-๓ ที่
สอดคล้องเชื่อมโยง
กับภารกิจ

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง

และแผนงาน
ของทุกกรม

- เอกสารสรุปและ
วิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงของ
แผน ๓ ระดับ
ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงภารกิจ
กระทรวงแรงงาน

กลุ่ม ป.ย.ป.

แผนผังความ
เชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผน
ระดับ ๑-๓
ที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงาน
เอกสารสรุปข้อมูล
แผน ๓ ระดับและ
การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ

กลุ่ม ป.ย.ป.

แบบฟอร์มที่ใช้

๒๒

ลาดับ

๕

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เผยแพร่ข้อมูลและเอกสาร
ให้ผู้รับบริการ/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ของกระทรวงแรงงานแรงงาน เพื่อเสนอ
ผู้นา ป.ย.ป. และผู้บริหารกระทรวง
แรงงาน รับทราบ

๑. ติดต่อประสานงานกับผู้รบั บริการ/
หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนข้อมูล
๒. จัดส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ให้กับผู้รับบริการ/หน่วยงานที่ขอรับการ
สนับสนุนข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ

มาตรฐานคุณภาพงาน
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด
กระทรวงแรงงาน
ในรูปแบบ
Infographics
ระดับที่ ๕ เผยแพร่
ข้อมูล/แผนผังความ
เชื่อมโยง แผนงาน
รอบปีงบประมาณ โครงการ กิจกรรม
ของกระทรวงแรงงาน
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิรูป
ประเทศ ให้กับ
ผู้รับบริการ/
หน่วยงาน ผ่าน
ช่องทางต่างๆ
๒. จานวนการใช้
เทคโนโลยีมาใช้ใน
การดาเนินงาน/
การให้บริการให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
(ITA : e๑๔)

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง
และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง
กับโครงการสาคัญ
ประจาปี
งบประมาณของ
กระทรวงแรงงาน
หนังสือนาส่ง/
แฟ้มข้อมูล (File)
การเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น แผ่นปลิว
จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
(e-mail) เป็นต้น

แบบฟอร์มที่ใช้

๒๓

ลาดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด
ระดับที่ ๑
จานวน ๑ ครั้ง
ระดับที่ ๒
จานวน ๒ ครั้ง
ระดับที่ ๓
จานวน ๓ ครั้ง
ระดับที่ ๔
จานวน ๔ ครั้ง
ระดับที่ ๕
จานวน ๕ ครั้งขึน้ ไป

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง

แบบฟอร์มที่ใช้

๒๔

กระบวนการหลัก : การนาเข้าข้อมูลโครงการประจาปีงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ลาดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑

สศช. แจ้งการนาเข้า
รายละเอียดข้อมูลโครงการ
ประจาปีงบประมาณ
ในระบบ eMENSCR

๒

แจ้งกรมและหน่วยงานกอง/
สานัก/ศูนย์ ในสังกัด สป.
ในการนาเข้ารายละเอียดข้อมูล
โครงการ ประจาปีงบประมาณ
ในระบบ eMENSCR

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
๑. กลุ่ม ป.ย.ป. ประสานงานและติดตาม
เดือน ตุลาคม
เกี่ยวกับรายละเอียด ขั้นตอน ห้วงเวลา
การนาเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการใน
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR)
๒. สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ(สศช.) แจ้งการนาเข้า
รายละเอียดข้อมูลโครงการประจาปี
งบประมาณ ในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น
เว็บไซต์ สศช. กลุ่มไลน์ เป็นต้น
กลุ่ม ป.ย.ป. มีหนังสือแจ้งกรมและ
หน่วยงานกอง/สานัก/ศูนย์ ในสังกัด สป.
ขอความร่วมมือในการนาเข้ารายละเอียด
ข้อมูลโครงการ ประจาปีงบประมาณ
ในระบบ eMENSCR

เดือน ตุลาคม

ตัวชี้วัด
๑. จานวนข้อมูล
แผนงาน/โครงการ
ประจาปี
งบประมาณ
ที่สามารถนาเข้า
ในระบบติดตาม
และประเมินผล
แห่งชาติ
(eMENSCR)
๒. จานวนระบบ
สารสนเทศ
ที่สนับสนุนการ
ทางานได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุง
(PMQA ๑๖.๑)
๓. จานวนการใช้
เทคโนโลยีมาใช้ใน
การดาเนินงาน/
การให้บริการให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
(ITA : e๑๔)

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม ป.ย.ป.

กลุ่ม ป.ย.ป.

เอกสารอ้างอิง
- หนังสือ/ข้อความ
จาก สศช. แจ้งการ
นาเข้าข้อมูล
โครงการประจาปี
งบประมาณ
ในระบบ
eMENSCR
- คู่มือระบบ
ติดตามประเมินผล
แห่งชาติ
(eMENSCR)
หนังสือ กลุ่ม ป.ย.ป.
แจ้งกรมและหน่วยงาน
กอง/สานัก/ศูนย์
ในสังกัด สป. นาเข้า
รายละเอียดข้อมูล
โครงการ ประจาปี
งบประมาณ
ในระบบ eMENSCR

แบบฟอร์มที่ใช้

๒๕

ลาดับ
๓

๔

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
นาเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการ ๑. กลุ่ม ป.ย.ป. ประสานงาน กากับ
เดือน
ตามแผนระดับ ๓ ในระบบ
ติดตาม การนาเข้าแผนงาน/โครงการ ตุลาคม – พฤศจิกายน
eMENSCR
ในระบบ eMENSCR
๒. กรมและหน่วยงานกอง/สานัก/ศูนย์
ในสังกัด สป.รง. แจ้งการนาเข้า
รายละเอียดข้อมูลโครงการ ประจาปี
งบประมาณ ในระบบ eMENSCR โดย
ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารตามลาดับ
การบังคับบัญชาในระดับกรม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลแผนงาน/โครงการ
ตามแผนระดับ ๓

กลุ่ม ป.ย.ป. ตรวจสอบความถูกต้อง
เดือน
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงโครงการ/ ตุลาคม – พฤศจิกายน
กิจกรรมกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
แผนปฏิรูประเทศ รหัสงบประมาณ
ปีดาเนินการ จานวนโครงการ และ
รายละเอียดข้อมูลโครงการประจาปี
งบประมาณทีน่ าเข้าในระบบ eMENSCR

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
- กลุ่ม ป.ย.ป.
- กรม และ
หน่วยงาน กอง/
สานัก/ศูนย์ ใน
สังกัด สป.รง.

กลุ่ม ป.ย.ป.

เอกสารอ้างอิง

แบบฟอร์มที่ใช้

- หนังสือจากกรม
และหน่วยงานใน
สังกัด สป.รง.
แจ้งรายละเอียด
โครงการและ
จานวนแผน/
โครงการ ที่นาเข้า
ในระบบ eMENSCR
- คู่มือระบบ
ติดตามประเมินผล
แห่งชาติ
(eMENSCR)

แบบฟอร์ม
ในระบบ
eMENSCR
ประกอบด้วย
๕ ส่วนหลัก
(Module)
M1 : ความ
เชื่อมโยงกับแผน
ระดับต่างๆ
M2 : ข้อมูลทั่วไป
M3 : รายละเอียด
โครงการ
M4 : กิจกรรม
M5 : แผนการใช้
งบประมาณ

เอกสารสรุป
จานวนแผนงาน/
โครงการจาก
กรม/หน่วยงาน
เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลรายละเอียด
แผนงาน/โครงการ
ในระบบ eMENSCR

๒๖
ลาดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๕

อนุมัติการนาเข้ารายละเอียด
แผนงาน/โครงการในระบบ
eMENSCR ประจาปี
งบประมาณ

๖

ปลัดกระทรวงแรงงาน
อนุมัติ (M7) ในขั้นสุดท้าย

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
๑. กลุ่ม ป.ย.ป. เสนอรองปลัดกระทรวง
เดือน ธันวาคม
แรงงาน (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ) เพื่อ
ขออนุมัติการนาเข้ารายละเอียดข้อมูล
แผนงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ
ของทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ในระบบ eMENSCR
๒. หัวหน้ากลุ่มภารกิจอนุมัติการนาเข้า
รายละเอียดข้อมูลแผนงาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ ของทุกกรมในสังกัด
กระทรวงแรงงาน ในระบบ eMENSCR
๑) กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (กรมการจัดหางานและกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน)
๒) กลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคง
ในการทางาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานและสานักงานประกันสังคม)
๓) กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและ
อานวยการของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานอนุมตั ิการนาเข้า
เดือน ธันวาคม
แผนงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ
ในระบบ eMENSCR ตามลาดับการบังคับ
บัญชา (M7) ในชัน้ สุดท้าย

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม ป.ย.ป.

กลุ่ม ป.ย.ป.

เอกสารอ้างอิง
หนังสือเสนอ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ขออนุมัติการ
นาเข้ารายละเอียด
ข้อมูลแผนงาน/
โครงการ ประจาปี
งบประมาณ
ในระบบ eMENSCR

หนังสือเสนอ
ปลัดกระทรวง
แรงงาน ขออนุมัติ
การนาเข้า

แบบฟอร์มที่ใช้

๒๗

ลาดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง
รายละเอียดข้อมูล
แผนงาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ
ในระบบ eMENSCR

๗

การนาเข้ารายละเอียด
โครงการ (เพิ่มเติม)
ในระบบ eMENSCR

๑. สศช. แจ้งหน่วยงานที่มโี ครงการ
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ สามารถ
นาโครงการเข้าสู่ระบบ eMENSCR ได้
โดยนาเข้าในช่วงการรายงาน
ความก้าวหน้ารายไตรมาส (เดือน ม.ค. ,
เม.ย. , ก.ค. และ ต.ค.) โดยให้ผ่านการ
อนุมัติตามลาดับการบังคับบัญชา (M7)
๒. กลุ่ม ป.ย.ป. มีหนังสือแจ้งการนาเข้า
โครงการ (เพิ่มเติม) ระหว่างปีงบประมาณ
ในระบบ eMENSCR
๓. กรมและหน่วยงานกอง/สานัก/ศูนย์
ในสังกัด สป.รง. แจ้งการนาเข้า
รายละเอียดข้อมูลโครงการ (เพิม่ เติม)
ระหว่างปีงบประมาณ ในระบบ
eMENSCR โดยผ่านการอนุมัติจาก
ผู้บริหารตามลาดับการบังคับบัญชา
ในระดับกรม

ภายใน ๓๐ วัน
หลังสิ้นไตรมาส
(เดือน มกราคม
เมษายน
กรกฎาคม
ตุลาคม )

- กลุ่ม ป.ย.ป.
- กรม และ
หน่วยงาน กอง/
สานัก/ศูนย์
ในสังกัด สป.รง.

- หนังสือ กลุ่ม ป.ย.ป.
แจ้งกรมและหน่วยงาน
กอง/สานัก/ศูนย์
ในสังกัด สป. ให้นาเข้า
รายละเอียดข้อมูล
โครงการ (เพิ่มเติม)
ระหว่างปีงบประมาณ
ในระบบ eMENSCR
- หนังสือจากกรม
และหน่วยงาน
ในสังกัด สป.รง.
แจ้งรายละเอียด
โครงการและ
จานวนแผน/
โครงการ ที่นาเข้า
(เพิ่มเติม) ในระบบ
eMENSCR

แบบฟอร์มที่ใช้

๒๘
ลาดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
๔. กลุ่ม ป.ย.ป. ตรวจสอบความถูกต้อง
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงโครงการ/
กิจกรรมกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
แผนปฏิรูปประเทศ รหัสงบประมาณ
ปีดาเนินการ จานวนโครงการ และ
ความซ้าซ้อน ของรายละเอียดข้อมูล
โครงการ (เพิ่มเติม) ทีน่ าเข้าในระบบ
eMENSCR
๕. กลุ่ม ป.ย.ป. เสนอรองปลัดกระทรวง
แรงงาน (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ) เพื่อ
ขออนุมัติการนาเข้ารายละเอียดข้อมูล
แผนงาน/โครงการ (เพิ่มเติม) ประจาปี
งบประมาณ ของทุกกรมในสังกัด
กระทรวงแรงงาน ในระบบ eMENSCR
๖. หัวหน้ากลุ่มภารกิจอนุมัติการนาเข้า
รายละเอียดข้อมูลแผนงาน/โครงการ
(เพิ่มเติม) ประจาปีงบประมาณ ของ
ทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ในระบบ eMENSCR
๑) กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (กรมการจัดหางานและกรม

มาตรฐานคุณภาพงาน
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง
- หนังสือเสนอ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ขออนุมัติการ
นาเข้ารายละเอียด
ข้อมูลแผนงาน/
โครงการ ประจาปี
งบประมาณ
(เพิ่มเติม)
ในระบบ eMENSCR
- หนังสือเสนอ
ปลัดกระทรวง
แรงงาน ขออนุมัติ
การนาเข้า
รายละเอียดข้อมูล
แผนงาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ
(เพิ่มเติม) ในระบบ
eMENSCR

แบบฟอร์มที่ใช้

๒๙
ลาดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน
ระยะเวลา

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
พัฒนาฝีมือแรงงาน)
๒) กลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคง
ในการทางาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานและสานักงานประกันสังคม)
๓) กลุ่ ม ภารกิ จ ด้ า นนโยบายและ
อ านวยการของส านั กงานปลั ดกระทรวง
แรงงาน

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง

๗. ปลัดกระทรวงแรงงานอนุมัตกิ าร
นาเข้าแผนงาน/โครงการ (เพิ่มเติม)
ประจาปีงบประมาณในระบบ eMENSCR
ตามลาดับการบังคับบัญชา (M7)
ในชั้นสุดท้าย
๘

สรุปการนาเข้าโครงการ
ประจาปีงบประมาณ
ในระบบ eMENSCR

สรุปข้อมูลจานวนโครงการที่นาเข้าสู่
ระบบ eMENSCR ของทุกกรมในสังกัด
กระทรวงแรงงาน โดยเชื่อมโยงสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรปู ประเทศ

หลังสิ้นไตรมาส
(เดือน
มกราคม
เมษายน
กรกฎาคม
ตุลาคม)

กลุ่ม ป.ย.ป.

เอกสารสรุปข้อมูล
จานวนโครงการ
ที่นาเข้าสู่ระบบ
eMENSCR
ของทุกกรม
ในสังกัดกระทรวง
กระทรวงแรงงาน

แบบฟอร์มที่ใช้

๓๐

กระบวนการหลัก : การรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ ไตรมาส ๑ – ๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
โดยได้รับการอนุมัติตามลาดับการบังคับบัญชา (M7)
ลาดับ
๑

๒

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
สศช. แจ้งกาหนดการรายงาน ๑. กลุ่ม ป.ย.ป. ติดตามรายละเอียด
สิ้นไตรมาส
ความก้าวหน้าผลการดาเนิน
ขั้นตอน ห้วงเวลาการรายงาน
(เดือน
โครงการ ประจาปีงบประมาณ ความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการ
ธันวาคม
ในระบบ eMENSCR
ประจาปีงบประมาณ ในระบบติดตาม
มีนาคม
รายไตรมาส
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
มิถุนายน
รายไตรมาส
กันยายน)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๒. สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) กาหนดให้
หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผล
การดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ
ในระบบ eMENSCR เป็นรายไตรมาส
โดยมีระยะเวลา ๓๐ วัน
หลังสิ้นไตรมาส ทางเว็ปไซต์
https://emenscr.nesd.go.th
แจ้งกรมและหน่วยงานกอง/
กลุ่ม ป.ย.ป. มีหนังสือแจ้งกรมและ
สานัก/ศูนย์ ในสังกัด สป.รง. หน่วยงานกอง/สานัก/ศูนย์ ในสังกัด
รายงานความก้าวหน้า
สป.รง ให้รายงานความก้าวหน้า
ผลการดาเนินโครงการ
รายไตรมาส และยืนยันการส่งรายงาน
ประจาปีงบประมาณ ในระบบ ความก้าวหน้าทางระบบeMENSCR
eMENSCR รายไตรมาส
โดยผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร
ตามลาดับการบังคับบัญชาในระดับกรม

สิ้นไตรมาส
(เดือน
ธันวาคม
มีนาคม
มิถุนายน
กันยายน)

ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสาเร็จ
ในการจัดทารายงาน
ความก้าวหน้า
การดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
ในระบบติดตาม
และประเมินผล
แห่งชาติ(eMENSCR)
รายไตรมาส
ระดับที่ ๑
แจ้งการรายงาน
ความก้าวหน้า
ผลการดาเนิน
โครงการประจาปี
งบประมาณ
ในระบบ
eMENSCR
รายไตรมาส
ระดับที่ ๒
กากับ ติดตาม
ตรวจสอบข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม ป.ย.ป.

กลุ่ม ป.ย.ป.

เอกสารอ้างอิง
- หนังสือ/ข้อความ
จาก สศช.
แจ้งการรายงาน
ความก้าวหน้า
ผลการดาเนิน
โครงการประจาปี
งบประมาณ
ในระบบ eMENSCR
รายไตรมาส
- คู่มือระบบ
ติดตามประเมินผล
แห่งชาติ
(eMENSCR)
หนังสือ กลุ่ม ป.ย.ป.
แจ้งกรมและหน่วยงาน
กอง/สานัก/ศูนย์
ในสังกัด สป.รง.
รายงาน
ความก้าวหน้าฯ
ในระบบ eMENSCR

แบบฟอร์มที่ใช้

๓๑

ลาดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๓

หน่วยงานรายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนิน
โครงการประจาปี
งบประมาณ ในระบบ
eMENSCR รายไตรมาส

๔

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลรายงานความก้าวหน้า
โครงการ ประจาปีงบประมาณ
ในระบบ eMENSCR
รายไตรมาส

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
๑. กลุ่ม ป.ย.ป. ประสานงาน กากับ
ภายใน ๓๐ วัน
ติดตาม การรายงานความก้าวหน้า
หลังสิ้นไตรมาส
โครงการประจาปีงบประมาณ
(เดือน
ในระบบ eMENSCR รายไตรมาส
มกราคม
เมษายน
๒. กรมและหน่วยงานกอง/สานัก/ศูนย์
กรกฎาคม
ในสังกัด สป.รง. รายงานความก้าวหน้า
ตุลาคม)
โครงการประจาปีงบประมาณ ในระบบ
eMENSCR รายไตรมาส โดยผ่านการ
อนุมัติจากผู้บริหารตามลาดับ
การบังคับบัญชาในระดับกรม
กลุ่ม ป.ย.ป. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของโครงการที่กรมและหน่วยงานใน
สังกัด สป.รง. ได้รายงานความก้าวหน้า
ในระบบ eMENSCR รายไตรมาส

ภายใน ๓๐ วัน
หลังสิ้นไตรมาส
(เดือน
มกราคม
เมษายน
กรกฎาคม
ตุลาคม)

ตัวชี้วัด
การรายงาน
ความก้าวหน้า
ผลการดาเนิน
โครงการประจาปี
งบประมาณ ใน
ระบบ eMENSCR
รายไตรมาส ของ
กรมและหน่วยงาน
กอง/สานัก/ศูนย์
ในสังกัด สป.รง.
ระดับที่ ๓
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของโครงการ
ที่กรมและหน่วยงาน
ในสังกัด สป.รง.
รายงาน
ความก้าวหน้า
ในระบบ eMENSCR
รายไตรมาส
ระดับที่ ๔
ประมวลผลร้อยละ
ความก้าวหน้า

ผู้รับผิดชอบ
- กลุ่ม ป.ย.ป.
- กรม และ
หน่วยงาน กอง/
สานัก/ศูนย์
ในสังกัด สป.รง.

กลุ่ม ป.ย.ป.

เอกสารอ้างอิง
หนังสือจากกรม
และหน่วยงานใน
สังกัด สป.รง.
แจ้งความก้าวหน้า
ผลการดาเนิน
โครงการประจาปี
งบประมาณ
ในระบบ eMENSCR
รายไตรมาส

เอกสารรายงาน
ความก้าวหน้าของ
โครงการ จาก
กรม/หน่วยงาน
เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลรายละเอียด
แผนงาน/โครงการ
ในระบบ eMENSCR

แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์ม
รายงาน
ความก้าวหน้า
ในระบบ
eMENSCR

๓๒
ลาดับ
๕

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
๑. รวบรวม ประมวลผล และสรุปรายงาน ภายใน ๓๐ วัน
อนุมัติรายงานความก้าวหน้า ความก้าวหน้าโครงการประจาปีงบประมาณ หลังสิ้นไตรมาส
โครงการ ประจาปีงบประมาณ ในระบบ eMENSCR รายไตรมาส
(เดือน
ในระบบ eMENSCR
ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร
มกราคม
รายไตรมาส
ตามลาดับการบังคับบัญชาระดับกรม
เมษายน
กรกฎาคม
๒. กลุ่ม ป.ย.ป. เสนอรองปลัดกระทรวง
ตุลาคม)
แรงงาน (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ) เพื่อ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขออนุมัติรายงานความก้าวหน้าโครงการ
ประจาปีงบประมาณ ของทุกกรมในสังกัด
กระทรวงแรงงาน ในระบบ eMENSCR
รายไตรมาส
๓. หัวหน้ากลุ่มภารกิจอนุมัติรายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ
ประจาปีงบประมาณ ในระบบ eMENSCR
รายไตรมาส
๑) กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (กรมการจัดหางานและ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
๒) กลุ่มภารกิจด้านประกัน
ความมั่นคงในการทางาน
(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
และสานักงานประกันสังคม)

ตัวชี้วัด
การดาเนินโครงการ
ประจาปีงบประมาณ
(จาแนกรายกรม /
กลุ่มภารกิจ/
ภาพรวมกระทรวง
แรงงาน) และ
นาเสนอข้อมูล
ในรูปแผนภูมิและ
กราฟ
ระดับที่ ๕
รายงาน
ความก้าวหน้า
ผลการดาเนิน
โครงการประจาปี
งบประมาณ
ไตรมาส ๑ – ๔
ในระบบติดตาม
และประเมินผล
แห่งชาติ
(eMENSCR)
๒. ร้อยละ
ความสาเร็จในการ
ปรับปรุง/ทบทวน
คุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม ป.ย.ป.

เอกสารอ้างอิง

แบบฟอร์มที่ใช้

- หนังสือเสนอ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ขออนุมัติการ
รายงาน
ความก้าวหน้าการ
ดาเนินโครงการ
ประจาปีงบประมาณ
ในระบบ eMENSCR
รายไตรมาส
- เอกสาร
ประมวลผลร้อยละ
ความก้าวหน้า
การดาเนินโครงการ
ประจาปี
งบประมาณ
(จาแนกรายกรม /
กลุ่มภารกิจ)
-

๓๓

ลาดับ

๖

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ปลัดกระทรวงแรงงานอนุมตั ิ
รายงานความก้าวหน้า (M7)
ในขั้นสุดท้าย

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
๓) กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและ
อานวยการของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
๑. ปลัดกระทวงแรงงานอนุมัติรายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ
ประจาปีงบประมาณ ในระบบ eMENSCR
รายไตรมาส ตามลาดับการบังคับบัญชา
(M7) ในชัน้ สุดท้าย
๒. มีหนังสือแจ้งกรมและหน่วยงานกอง/
สานัก/ศูนย์ ในสังกัด สป.รง.แจ้งเรื่อง
การอนุมัติรายงานความก้าวหน้า
ประจาไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูลในการ
กากับติดตามงานของหน่วยงานในสังกัด

มาตรฐานคุณภาพงาน
ระยะเวลา

ภายใน ๓๐ วัน
หลังสิ้นไตรมาส
(เดือน
มกราคม
เมษายน
กรกฎาคม
ตุลาคม)

ตัวชี้วัด
การปฏิบัติงาน/
การให้บริการ
(ITA : e๑๑/e๑๒)

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม ป.ย.ป.

เอกสารอ้างอิง

- หนังสือถึง ป.รง.
ขอนุมัติรายงาน
ความก้าวหน้า
การดาเนินโครงการ
ประจาปีงบประมาณ
ในระบบ eMENSCR
รายไตรมาส
- กราฟแท่งแสดง
ร้อยละความก้าวหน้า
การดาเนินโครงการ
ประจาปีงบประมาณ
(จาแนกรายกรม /
ภาพรวมกระทรวง
แรงงาน)
- หนังสือแจ้งกรม
และหน่วยงาน
ในสังกัด สป.รง.
รับทราบรายงาน
ความก้าวหน้า

แบบฟอร์มที่ใช้

๓๔
ลาดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๗

รายงานสรุปความก้าวหน้า
การดาเนินโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ
และแผนการปฏิรูปประเทศ

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
จัดทาสรุปรายงานความก้าวหน้า
โครงการประจาปีงบประมาณ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ
และแผนการปฏิรูปประเทศ รายไตรมาส
(๔ ไตรมาส) ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน เผยแพร่ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น ระบบ Intranet และแจ้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
รับทราบ

มาตรฐานคุณภาพงาน
ระยะเวลา
สิ้นไตรมาส ๔
(เดือน ตุลาคม)

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม ป.ย.ป.

เอกสารอ้างอิง
เอกสารสรุป
รายงาน
ความก้าวหน้า
โครงการประจาปี
งบประมาณ
ที่เผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่างๆ

แบบฟอร์มที่ใช้

๓๕

๑๐. การติดตามและประเมินผลตามคู่มือการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
๑) การดาเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการหลัก ๖ ตัวชี้วัด ได้แก่
เชิงปริมาณ
๑. จานวนข้อมูลแผนงาน/โครงการที่สามารถนาเข้าในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
๒. จานวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการทางานได้รับการพัฒนาและปรับปรุง (PMQA ๑๖.๑)
๓. จานวนการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว (ITA : e๑๔)
๔. ร้อยละความสาเร็จในการปรับปรุง/ทบทวนคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ (ITA : e๑๑/e๑๒)
เชิงคุณภาพ
๑. ระดั บ ความสาเร็ จ ในการจั ด ทาแผนผั ง ความเชื่ อ มโยงแผนงานโครงการ กิ จ กรรม
ของกระทรวงแรงงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ
๒. ระดับ ความสาเร็ จ ในการจั ดทารายงานความก้ าวหน้ าการดาเนิน งานแผนงาน/โครงการ
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) รายไตรมาส
การประเมินความสาเร็จในการดาเนินงานตามกระบวนการหลัก ภายใต้ตัวชี้วัด ๖ ตัวชี้วัด ข้างต้น
กลุ่ม ป.ย.ป. สามารถดาเนินการได้สาเร็จตามขั้นตอน ระยะเวลา และค่าเป้าหมายที่กาหนด โดยนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงานและปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการประสานการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม พบว่า มีปัญหาและข้อจากัดในการดาเนินงาน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ส่งผลให้หน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบทางานในลักษณะทางานที่บ้าน
(Work From Home) และนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการทางานโดยการจัดตั้งห้องสนทนา
แบบกลุ่ม (Group Chat) เพื่อใช้ติดต่อประสานงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
๒) การนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดทารายงานความก้าวหน้า
การดาเนิน โครงการของกรมและหน่ว ยงานในสัง กัด กระทรวงแรงงานในลัก ษณะแผนภูมิ กราฟ ภาพ
Infographic เพื่อ ให้มีรูป แบบที่โ ดดเด่น น่า สนใจ และสะท้อ นภาพการดาเนิน โครงการในเชิง คุณ ภาพ
ได้ดียิ่ งขึ้ น
๓) การจัดทาเอกสารและสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ แผน แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง
กับกระทรวงแรงงาน รวมถึงเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และจัดทาแผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ
แผนระดับ ๑ – ๓ และโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณของกระทรวงแรงงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
๔) กาหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการในระยะต่อไป
๔.๑) แผนการจัดฝึกอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับกรมและระดับจังหวัด

๓๖

๔.๒) ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาฝึกอบรมการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
๔.๒) การสารวจข้อมูลความพึงพอใจ ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑๑. เอกสารอ้างอิง
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๘๐ (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)
๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ แผน
๓) แผนปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน
๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕) แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
๖) ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๗) หนังสือสานักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/ว๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การ
จัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
๘) ค าสั่ งกระทรวงแรงงาน ที่ ๕๗๐/๒๕๖๓ ลงวั นที่ ๑๒ พฤศจิก ายน ๒๕๖๓ เรื่ อง จั ดตั้ งกลุ่ ม
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
๙) คู่มือระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

