คู่ มื อ การตรวจติ ด ตาม
ตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ ต รวจราชการกระทรวงแรงงาน
ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

คำนำ
การตรวจราชการ ถื อเป็ นมาตรการส าคั ญประการหนึ่ งในการบริ หารราชการแผ่ นดิ น
ที่จะทาให้การปฏิบัติราชการ หรือการจัดทาภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้ง
เป็นไปตามหลักการการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น เพื่อให้ภารกิจ
การตรวจราชการช่วยขับเคลื่อนและกากับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงแรงงาน
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิท ธิผ ลสูง สุด กลุ ่ม งานตรวจราชการ ส านัก ตรวจและประเมิน ผล
ส านัก งานปลัด กระทรวงแรงงานจึง ได้จ ัด ท าคู ่มือ การตรวจติด ตามตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ต รวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ให้แก่ ผู้ต รวจราชการ
กระทรวงแรงงาน ผู้ตรวจราชการกรม รวมทั้งหน่วยรับตรวจทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คู่มือการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ประกอบด้วย ๓ บท ได้แก่
บทที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจราชการ
บทที่ ๒ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
บทที่ ๓ แผนการตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงาน
คณะผู้ จั ด ทาหวังเป็น อย่า งยิ่ งว่า คู่ มื อ การตรวจติด ตามตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จะเป็นประโยชน์และสามารถ
เสริมสร้างระบบการตรวจราชการ ระหว่างผู้ต รวจราชการกระทรวงแรงงาน ผู้ต รวจราชการกรม
และหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพ ช่ วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานให้ตอบสนองนโยบาย
เร่งด่วนด้านแรงงานของรัฐบาล นโยบายเร่งด่วนและนโยบายสาคัญของกระทรวงแรงงานให้บรรลุ
เป้าหมายได้ตามที่กาหนด
กลุ่มงานตรวจราชการ
สานักตรวจและประเมินผล
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖4
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ภาคผนวก
๑. คาสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๙๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
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เรื่อง แต่งตัง้ หัวหน้าและรองหัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงแรงงาน
และผู้รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงแรงงาน
๔. หนังสือสานักตรวจและประเมินผล ที่ รง 0209.1/2352 ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงานรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
๕. คาสัง่ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๐๖๒/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรือ่ ง แผนการตรวจราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๖. แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
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บทที่ ๑
ความรูท้ ั่วไปเกีย่ วกับการตรวจราชการ
การตรวจราชการ เป็น มาตรการสาคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่น ดิน
ที ่ข ับ เคลื ่อ นการปฏิบ ัต ิร าชการของหน่ว ยงานของรัฐ ให้ด าเนิน ไปตามเป้า หมายอย่า งถูก ต้อ ง
ตามกฎหมาย กฎระเบีย บ ข้อ บัง คับ ประกาศ มติข องคณะรัฐมนตรี และคาสั่งของนายกรัฐมนตรี
รวมทั ้ง เป็น กลไกส าคัญ ในการช่ วยแก้ ไขปั ญหาและอุ ปสรรคต่ าง ๆ อั นเกิ ดจากการปฏิ บั ติ ราชการ
หรือการจัดทาภารกิจต่าง ๆ ของรัฐ โดยการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของเจ้าหน้าที่ และประชาชน
การสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
และเกิ ดความคุ้ มค่ าในการปฏิ บั ติ ราชการหรื อ การจั ด ท าภารกิ จ ยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง เป็ น ไปตามหลั ก การ
การบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นิยามศัพท์
การตรวจราชการ หมายถึ ง การตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการกระทรวง และ
ผู้ตรวจราชการกรม ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวง ตามแผนการตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน หมายถึง ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงซึ่งมีอานาจ
หน้าที่ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
เจ้ าหน้ าที่ สนั บสนุ นการตรวจราชการ หมายถึง เจ้ าหน้าที่ของกลุ่มงานตรวจราชการ
สานักตรวจและประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานแต่ละท่านและให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนภารกิจ
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมด้วย
หน่ ว ยรั บ ตรวจ หมายถึ ง หน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงแรงงานในส่ ว นภู มิ ภ าค ได้แ ก่
สานักงานแรงงานจังหวัด สานักงานจัดหางานจังหวัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สานักงานพัฒนา
ฝีมือ แรงงาน สานั กงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสานักงานประกันสังคมจังหวัด
ทั้ง ๗๖ จังหวัด รวมทั้งหน่ว ยงานในสัง กัด ในเขตพื้นที่ก รุงเทพมหานคร ได้แ ก่ สานัก งานจัด หางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๑๐ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 - 5) สานักงานสวัสดิการและคุ้ม ครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่
๑ - ๑๐ ศูนย์ความปลอดภัยในการทางานเขต ๑ - ๑๒ สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่
๑ - ๑๒ และสานักงาน/ฝ่ายแรงงานในต่างประเทศ ๑2 แห่ง
หมายเหตุ : หน้าที่ของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ มีดังนี้
๑. ประสานงานกับหน่วยรับ ตรวจและเจ้า หน้าที่ซึ่ง เกี่ย วข้อ งกับการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ทั้งก่อนการตรวจราชการ ระหว่างการตรวจราชการ และภายหลัง
การตรวจราชการ เพื่อประโยชน์ในการตรวจราชการ
๑

๒. จัด เตรียมข้อมูลประกอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ก่อนการตรวจราชการในแต่ละครั้ง ประกอบด้วย กาหนดการ รายนามผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสังกัดกระทรวงแรงงาน และข้อ มูล ผลการดาเนิน งานตามแผน
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปี งบประมาณนั้น ๆ
๓. จัดทาเอกสารเกี่ยวกับการตรวจราชการก่อนการตรวจราชการ และภายหลังการตรวจราชการ
ในแต่ละครั้ง
ก่อนการตรวจราชการ ดาเนินการจัดทาหนังสือขออนุมัติการเดินทาง กาหนดการเดินทาง
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หนังสือยืมเงินทดรองราชการในการเดินทางไปราชการ
ภายหลังการตรวจราชการ ดาเนิน การจัด ทาหนัง สือ สรุป ค่า ใช้จ่า ยในการเดิน ทาง
ไปตรวจราชการ
๔. จัดทารายงานผลการตรวจราชการและติดตามข้อสังเกต ข้อสั่งการ หรือข้อเสนอแนะ
ที่ผู้ตรวจราชการได้ให้ไว้แก่หน่วยรับตรวจภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒
ตอนพิเศษ ๗๖ง วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘

วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ
ตามข้อ ๗ แห่ งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
ได้กาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจราชการไว้ ดังนี้
(๑) เพื่อชี้แจง แนะนา หรือทาความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงานหรือการจัด ทาภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและแผนต่าง ๆ
ของชาติ และของหน่วยงานของรัฐ
(๒) เพื่อตรวจติดตามว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้ อ บั ง คับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี และคาสั่งของนายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามความมุ่งหมาย
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนหรือยุทธศาสตร์ใด ๆ ที่กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ หรือวาระ
แห่งชาติหรือไม่
(๓) เพื่ อติ ด ตามความก้ าวหน้ า ปั ญหา และอุ ปสรรค รวมทั้ งประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ
ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดทาภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
(๔) เพื่อสดับตรับฟังทุกข์ สุข ความคิดเห็น และความต้องการ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชน
(๕) เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในพื้นที่
๒

โครงสร้างของการตรวจราชการ
การตรวจราชการของกระทรวงแรงงาน แบ่ ง โครงสร้ า งออกเป็ น ๒ ระดั บ คื อ
ผู้ ต รวจราชการกระทรวง และผู้ ต รวจราชการกรม ซึ่ ง มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นระเบี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙ ดังนี้
ผู้ ตรวจราชการกระทรวง รั บผิ ดชอบและมี อ านาจหน้ าที่ ในการตรวจราชการเกี่ ยวกั บ
การปฏิบัติราชการของหน่ว ยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอานาจและหน้าที่
ของกระทรวง ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และ
ปลัดกระทรวง
ผู้ ต รวจราชการกรม รั บ ผิ ด ชอบและมี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการตรวจราชการเกี่ ย วกั บ
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอานาจและหน้าที่ของกรม
ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดี
อานาจหน้าที่ของผูต้ รวจราชการ
ผู้ตรวจราชการทุกระดับมีแนวทางการใช้อานาจและหน้าที่ ตามข้อ ๑๒ แห่งระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังต่อไปนี้
(๑) สั่ งเป็ น ลายลั กษณ์ อั กษรให้ ผู้ รั บการตรวจปฏิ บั ติ ในเรื่ องใดเรื่ อ งหนึ่ งให้ ถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคาสั่งของนายกรัฐมนตรี
(๒) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใด ๆ
ในระหว่ างการตรวจราชการไว้ก ่อ น หากเห็น ว่า จะก่อ ให้เ กิด ความเสีย หายแก่ท างราชการหรือ
ประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง และเมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ
หรือพิจารณาโดยด่วน
(๓) สั่ ง ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ชี้ แ จง ให้ ถ้ อ ยค า หรื อ ส่ ง เอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา
(๔) สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียน
หรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๕) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจ และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ
(๖) เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อชี้แจง แนะนา หรือปรึกษาหารือร่วมกัน


๓

บทที่ ๒
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
คาสั่งกระทรวงแรงงาน/สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
กรอบค าสั่ ง กระทรวงแรงงาน ค าสั่ ง ส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน รวมถึ ง การมอบหมาย
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และปลัดกระทรวงแรงงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ ประกอบด้วย
๑. ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก าหนดแผนและติ ด ตามผลการตรวจราชการ
ของกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานได้มีคาสั่ง ที่ ๒๙๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณา
แผนการตรวจราชการของกระทรวงแรงงาน ก่อนนาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ความเห็นชอบ
2. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และผู้รักษาการ
ในตาแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
คาสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 633/2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้ง
หัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และผู้รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงาน
- ปลัดกระทรวงแรงงาน แต่งตั้งหัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
และผู้รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ดังนี้
(1) นายภูมา ธรรมกุล เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
(2) นางพัฒนา พันธุฟัก เป็นรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
(3) ในกรณี ไ ม่ มี ผู้ ด ารงต าแหน่ ง หั ว หน้ า และรองหั ว หน้ า ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงแรงงาน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานตามลาดับอาวุโส
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
3. หนังสือมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
หนังสือสานักตรวจและประเมินผล ที่ รง 0209.1/2352 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ดังนี้
(๑) นายภูมา ธรรมกุล
รับผิดชอบเขตตรวจราชการ เขต ๑ เขต ๑๑ และเขต ๑๕
เขต ๑ ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
เขต ๑๑ ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร
เขต ๑๕ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาปาง
และจังหวัดลาพูน
๔

เขตตรวจราชการทีร่ ับผิดชอบไปพลางก่อน ได้แก่
เขต ๕ ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา
เขตพื้ นที่ ปฏิ บั ติ งานเขตกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้ ว ย เขตดิ นแดง เขตพญาไท
เขตราชเทวี เขตห้ ว ยขวาง เขตบางรั ก เขตปทุ ม วั น เขตยานนาวา เขตสาทร
และเขตบางคอแหลม
(๒) นางพัฒนา พันธุฟัก
รับผิดชอบเขตตรวจราชการ เขต ๗ เขต ๙ และเขต ๑๗
เขต ๗ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
เขต ๙ ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
เขต ๑๗ ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์
รับผิดชอบกากับดูแลเขตพื้นที่ปฏิบัติงานเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เขตจอมทอง
เขตทุ่งครุ เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางนา เขตประเวศ
เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตวัฒนา และเขตคลองเตย
เขตตรวจราชการทีร่ ับผิดชอบไปพลางก่อน ได้แก่
เขต ๑๔ ประกอบด้วย จั ง หวั ด ยโสธร จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ
และจังหวัดอุบลราชธานี
เขตพื้นที่ปฏิบั ติงานเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เขตคันนายาว เขตบางกะปิ
เขตลาดพร้าว เขตวังทองหลาง เขตบึงกุ่ม เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง
เขตสะพานสูง เขตหนองจอก และเขตสายไหม
(3) นายประทีป ทรงลายอง รับผิดชอบเขตตรวจราชการ เขต ๖ เขต ๘ และเขต ๑๒
เขต ๖ ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล
เขต ๘ ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
เขต ๑๒ ประกอบด้วย จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ จั ง หวั ด ขอนแก่ น จั ง หวั ด มหาสารคาม
และจังหวัดร้อยเอ็ด
รับผิดชอบกากับดูแลเขตพื้นที่ปฏิบัติงานเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เขตดุสิต
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ เขตจตุจักร เขตดอนเมือง เขตบางซื่อ
เขตบางเขน และเขตหลักสี่
เขตตรวจราชการทีร่ ับผิดชอบไปพลางก่อน ได้แก่
เขต ๑๓ ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์
และจังหวัดสุรินทร์
เขต ๑๖ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่

๕

(๔) นางสาวบุปผา เรืองสุด รับผิดชอบเขตตรวจราชการ เขต ๓ เขต ๑๐ และเขต ๑๘
เขต ๓ ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
เขต ๑๐ ประกอบด้วย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลาภู และจังหวัดอุดรธานี
เขต ๑๘ ประกอบด้วย จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร
และจังหวัดอุทัยธานี
รับผิดชอบกากับดูแลเขตพื้นที่ปฏิบัติงานเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เขตคลองสาน
เขตธนบุรี เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา
เขตบางแค เขตภาษีเจริญ และเขตหนองแขม
เขตตรวจราชการทีร่ ับผิดชอบไปพลางก่อน ได้แก่
เขต ๒ ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และ
จังหวัดสมุทรปราการ
เขต ๔ ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม
และจังหวัดสมุทรสาคร
นอกจากการรั บ ผิ ดชอบเขตตรวจราชการที่ได้รับมอบหมายตามที่กาหนดข้างต้น แล้ ว
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานมีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจราชการสานักงาน/ฝ่ายแรงงานไทยในต่างประเทศด้วย

ขั้นตอนการจัดทาแผนการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวงแรงงาน
การจัดทาแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในแต่ละปีงบประมาณ
กาหนดให้ มีกระบวนการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงแรงงาน และประชุมร่ว ม
กับสานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพิจารณากาหนดประเด็นการตรวจราชการ
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการ ดังนี้
๑. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน ๒๕๖3 ณ โรงแรมรอยัล ฮิลส์
กอล์ ฟ รี ส อร์ ท แอนด์ สปา จั ง หวั ด นครนายก โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทบทวนปั ญ หาอุ ป สรรค
จากการตรวจราชการฯ รวมทั้งเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายรัฐบาล และกระทรวงแรงงานที่จะนามา
กาหนดเป็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๒. การก าหนดเขตพื้ น ที่ ต รวจราชการของผู้ ต รวจราชการกรมทุ ก กรม/ส านั กงาน
ประกันสังคม ขอให้แบ่งเขตการตรวจราชการและเลือกเขตการตรวจราชการให้สอดคล้องกับเขตตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานแต่ละท่าน เพื่อความเป็นเอกภาพในการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ร่วมกันทั้ง ๕ หน่วยงาน
๓. การจัดทาปฏิทินการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยกาหนด
แนวทางในการด าเนิ น การตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม ๒๕๖3 เพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ ด้ า นการตรวจราชการ
หรืองานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบหรือมอบหมาย

๖

๔. การประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จั ด โดยส านั กนายกรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 23 พฤศจิ กายน 2563
ห้องประชุม ๑๐๙ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกกระทรวงได้ร่วมกันพิจารณา
กรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบู ร ณาการระหว่ า งผู้ ต รวจราชการส านั กนายกรั ฐมนตรี
และผู้ตรวจราชการกระทรวง ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการของกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
ที่กาหนด คือ
๔.1) การตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ต รวจราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 3 เรื่อง ได้แก่
(๑) การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ในภาพรวม
(๒) การจัดการแหล่งน้าชุมชนภาคการเกษตร
(๓) การส่ ง เสริ ม และพั ฒนาอาชีพ ของประชาชนในโครงการจั ด ที่ ดิ นทากิน
ให้ชุมชน (คทช.)
๔.2) การตรวจราชการแบบบู ร ณาการเชิ ง พื้ น ที่ ข องผู้ ต รวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
(๑) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
(๒) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/การพัฒนาในเชิงพื้นที่
๔.3) การตรวจติดตามงานอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดสานักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย คือ โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๕. สำนักตรวจและประเมินผลได้จัดกำรประชุมปรึกษำหำรือแนวทำงกำรตรวจรำชกำร
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่
24 ธัน วำคม ๒๕๖๓ ณ ห้ องประชุม ประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 สำนักงำนปลัด กระทรวงแรงงำน
เพื่อพิจำรณำกรอบแนวทำงกำรตรวจรำชกำร ประเด็นกำรตรวจรำชกำร และ (ร่ำง) แผนกำรตรวจรำชกำร
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงแรงงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้
๕.๑) เห็ น ชอบกรอบแนวทำงกำรตรวจรำชกำร ประเด็นกำรตรวจรำชกำร และ
(ร่ำง) แผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงแรงงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
จำนวน 8 ประเด็น สรุปได้ดังนี้
(1) การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
(2) การตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสาคัญของกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
(3) การตรวจติ ด ตามการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบของเจ้ า หน้ า ที่
กระทรวงแรงงาน
(4) การติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
๗

(5) การตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ
(6) การติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
(7) การติดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้รับจัดสรรจากพระราชกาหนด
ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19
(8) การตรวจราชการตามภารกิจอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕.๒) รับทรำบกำรเชิญที่ปรึกษำผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชน (ทปษ. ภำคประชำชน)
จำกบัญชีรำยชื่อซึ่งสำนักนำยกรัฐมนตรีได้ดำเนินกำรสรรหำแล้ว เข้ำร่วมกำรตรวจรำชกำรกับผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงแรงงำน
๕.๓) เห็นชอบแผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงแรงงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
๕.๔) เห็นชอบตำมที่ประชุมฯ ได้มีข้อคิดเห็นร่วมกันในกำรออกตรวจรำชกำรระหว่ำง
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงแรงงำน และผู้ตรวจรำชกำรกรม/สำนักงำนประกันสังคม โดยมอบหมำยให้
กลุ่มงำนตรวจรำชกำรจัดทำกำหนดกำรตรวจรำชกำร และประสำนผู้ตรวจรำชกำรกรม/สำนักงำน
ประกันสังคมทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไปตรวจรำชกำร เพื่อให้ผู้ตรวจรำชกำรกรมสำมำรถเดินทำงไปตรวจรำชกำร
ร่วมกับผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงแรงงำนได้ ทั้งนี้ หำกผู้ตรวจรำชกำรกรม / สำนักงำนประกันสังคม ไม่สำมำรถ
เดินทำงไปตรวจรำชกำรร่วมกับผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงแรงงำนได้ หรือ ได้เดินทำงไปตรวจรำชกำร
ในจังหวัดนั้นแล้ว ขอให้จัดส่ง สำเนำรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงแรงงำนทรำบ
เพื่อจะได้นำมำสรุปรวมกับรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงแรงงำนนำเสนอ
ผู้บริหำรทรำบต่อไป
กระบวนการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวงแรงงาน
กระบวนการตรวจราชการ แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนก่อนออกตรวจราชการ
ขั้นตอนระหว่างตรวจราชการ และขั้นตอนภายหลังออกตรวจราชการ ซึ่งกลุ่มงานตรวจราชการในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ จะประสานการดาเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ
โดยมีรายละเอียดการดาเนินงานที่สาคัญในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนก่อนตรวจราชการ (โดยสานักตรวจและประเมินผล)
๑. จัดทาข้อมูลประกอบการตรวจราชการ เช่น กาหนดการตรวจราชการ รายชื่อ
คณะเดินทางไปตรวจราชการ รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตตรวจราชการ
ประเด็ น การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประเด็ น นโยบายเร่ ง ด่ ว นหรื อ ข้ อ สั่ ง การ
ของกระทรวงแรงงานที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานจะต้องแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบ
๒. จัดทาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ พร้อมหนังสือแจ้งอธิบดี/เลขาธิการ
ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบกาหนดการเดินทางไปตรวจราชการ
๓. แจ้งหน่วยรับตรวจให้ประสานการดาเนินงานในพื้นที่ ตามภารกิจที่ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงานกาหนด ได้แก่ การขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อหารือข้อราชการ การประชุม
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน และที่ปรึกษาภาคประชาชน รวมทั้งการลงพื้นที่
เพื่อตรวจเยี่ยมการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๘

 ขั้นตอนระหว่างตรวจราชการ
๑. ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อหารือ
ข้อราชการเกี่ยวกับนโยบายของจังหวัด ภารกิจสาคัญของกระทรวงแรงงานในการขอความร่วมมือจังหวัด
และภารกิจสาคัญของจังหวัดที่ขอความร่วมมือกระทรวงแรงงานดาเนินการ (การตรวจราชการ รอบที่ 2)
๒. ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการฯ โดยหน่วยรับตรวจ
เชิ ญ ที่ ป รึ ก ษาผู้ ต รวจราชการภาคประชาชนหรื อ เครื อ ข่ า ยภาคประชาชน/อาสาสมั ค รแรงงาน/
บัณฑิตแรงงาน มาให้ข้อมูลด้านแรงงาน สภาพปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ได้รับทราบ และให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
๓. ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๔. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการบันทึกผลการตรวจราชการและข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน/ผู้ตรวจราชการกรม ในสมุดตรวจราชการของหน่วยรับตรวจ
 ขั้นตอนภายหลังการตรวจราชการ (โดยสานักตรวจและประเมินผล)
๑. จัดทารายงานผลการตรวจราชการเสนอต่อปลัดกระทรวงแรงงาน
๒. จัดทาข้อสังเกต ข้อสั่งการ หรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
และแจ้งให้หน่วยรับตรวจดาเนินการ
๓. ติดตามผลการดาเนินงานตามข้อสังเกต ข้อสั่งการ หรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงาน
๔. จัดทารายงานเสนอสานักนายกรัฐมนตรี ตามแบบรายงาน และรอบระยะเวลา
ที่กาหนด (กรณีที่มีประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ที่กระทรวงแรงงานรับผิดชอบ)
ขอบเขตอานาจการตรวจราชการ
กระทรวงแรงงานได้กาหนดแนวทางและวิธีการตรวจราชการ ในลักษณะของการตรวจราชการ
แบบบู รณาการระหว่ างผู้ ต รวจราชการกระทรวง และผู้ ตรวจราชการกรม/ส านั กงานประกั นสั งคม
โดยขอความร่ วมมื อแต่ ละกรม/ส านั กงานประกั นสั งคม มอบหมายความรั บผิ ดชอบเขตตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดให้สอดคล้องกับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เพื่อเดินทางไปตรวจติดตาม
งานของหน่ วยงานในสั งกั ดร่ ว มกั นในการตรวจแต่ ละรอบ ซึ่ งการตรวจราชการในลั กษณะดั งกล่ าว
ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการท างานในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน และยังอาจช่วยลดปัญหา
อุปสรรคในการทางานระหว่างหน่วยงานลงได้ในระดับหนึ่งด้วย ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้กาหนดขอบเขต
พื้นที่การตรวจราชการ ประกอบด้วย
 การตรวจราชการในกรุงเทพมหานคร
การตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและ
ผู้ตรวจราชการกรม/สานักงานประกันสังคม จะประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในแต่ละเขตพื้นที่
และตรวจติ ด ตามการดาเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ งานของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน ติ ด ตามการด าเนิ น การ
ตามนโยบายเร่ ง ด่ ว นที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย รั บ ฟั ง ปั ญ หาอุ ป สรรคและข้ อ เสนอแนะในการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๙

 การตรวจราชการในส่วนภูมภิ าค
การตรวจราชการในส่วนภูมิภาค กระทรวงแรงงานจะพิจารณานโยบายของรัฐบาล
และนโยบายของกระทรวงแรงงานที่สาคัญในแต่ละปีงบประมาณ กาหนดเป็นแผนการตรวจราชการฯ
และจัดทาประเด็นการตรวจราชการ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานจะตรวจติดตามแนวทาง
การบูรณาการการทางานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
แต่ละด้านให้บรรลุผลสาเร็จ ผู้ตรวจราชการกรม/สานักงานประกันสังคม จะตรวจติดตามโครงการ/
กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ประเด็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่สาคัญ และรายงานผลการตรวจราชการ
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบ
 การตรวจราชการในต่างประเทศ
การตรวจราชการในต่างประเทศ หรือการตรวจนิเทศสานักงาน/ฝ่ายแรงงานไทย
ในต่างประเทศ มีกรอบภารกิจสาคัญ ๓ ประการที่ต้องดาเนินการ ได้แก่
๑. การตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสานักงาน/ฝ่ายแรงงานไทย
ในต่างประเทศ
๒. การเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ เพื่อรับทราบ
สถานการณ์ด้านแรงงาน แนวคิด/ข้อแนะนา การบริหารงานด้านแรงงานไทยของแต่ละประเทศ
๓. การเยี่ ย มเยี ยนแรงงานไทยที่ ไปทางานในต่า งประเทศโดยการตรวจราชการ
ในต่างประเทศจะต้องนาไปสู่การให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการบริหารหรือพัฒนางาน
ในด้านต่าง ๆ ของกระทรวงแรงงานด้วย
ในแต่ละปีงบประมาณ การตรวจนิเทศสานักงาน/ฝ่ายแรงงานไทยในต่างประเทศ
อาจด าเนิ น การไม่ ค รบถ้ ว นทุ ก แห่ ง เนื่ อ งจากข้ อ จ ากั ด ด้ า นงบประมาณ และนโยบายของรั ฐ บาล
หรือผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ซึ่งจะต้องคานึงถึงความเหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มิไ ด้กาหนดแผนการตรวจนิเ ทศฯ ไว้ เนื่อ งจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ จะดาเนินการติดตามโดยเอกสาร
เขตพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
 เขตตรวจราชการในกรุงเทพมหานคร
การกาหนดเขตพื้นที่การตรวจราชการในกรุงเทพมหานครของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน แบ่งออกเป็นทั้งสิ้น ๑๐ เขตพื้นที่ ประกอบด้วย
เขตพื้นที่ ๑ เขตดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร สัมพันธวงศ์
เขตพื้นที่ ๒ เขตจตุจักร ดอนเมือง บางซื่อ บางเขน หลักสี่
เขตพื้นที่ ๓ เขตดินแดง พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง
เขตพื้นที่ ๔ เขตบางรัก ปทุมวัน ยานนาวา สาทร บางคอแหลม
เขตพื้นที่ ๕ เขตคลองสาน ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางพลัด
เขตพื้นที่ ๖ เขตตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม
เขตพื้นที่ ๗ เขตจอมทอง ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะ
เขตพื้นที่ ๘ เขตบางนา ประเวศ พระโขนง สวนหลวง วัฒนา คลองเตย
๑๐

เขตพื้นที่ ๙ เขตคันนายาว บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง บึงกุ่ม
เขตพื้นที่ ๑๐ เขตคลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง หนองจอก สายไหม
 เขตตรวจราชการในส่วนภูมิภาค
การก าหนดเขตพื้ น ที่ ก ารตรวจราชการในส่ ว นภู มิ ภ าคของกระทรวงแรงงาน
แบ่ ง ออกเป็ น ทั้ ง สิ้ น ๑๘ เขตตรวจราชการ สอดคล้ อ งกั บ การก าหนดเขตพื้ น ที่ ก ารตรวจราชการ
ของสานักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย
เขต ๑ จังหวัดชัยนาท จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จังหวัด ลพบุรี จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง
เขต ๒ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ
เขต ๓ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เขต ๔ จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร
เขต ๕ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสงขลา
เขต ๖ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล
เขต ๗ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
เขต ๘ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง
เขต ๙ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว
เขต ๑๐ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดอุดรธานี
เขต ๑๑ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร
เขต ๑๒ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด
เขต ๑๓ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
เขต ๑๔ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
เขต ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน
เขต ๑๖ จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่
เขต ๑๗ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์
เขต ๑๘ จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี
 การตรวจนิเทศสานักงาน/ฝ่ายแรงงานไทยในต่างประเทศ
การกาหนดพื้นที่การตรวจนิเทศสานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศของกระทรวง
แรงงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แบ่งออกเป็น ๖ กลุ่ม 12 แห่ง ประกอบด้วย
กลุ่มที่ ๑ ฝ่ายแรงงาน ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล
กลุ่มที่ ๒ ฝ่ายแรงงาน ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
สานักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด)
กลุ่มที่ ๓ สานักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น และฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรไทย
ประจาสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ณ นครเจนีวา
กลุ่มที่ ๔ ฝ่ายแรงงานประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
(เกาหลีใต้) และสานักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง
๑๑

กลุ่มที่ ๕ สานั กงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) (ไทเป) และเมืองเกาสง
ประเทศไต้หวัน
กลุ่มที่ ๖ สานักงานแรงงานในสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาเลเซีย และเนการาบรูไนดารุสซาลาม
รอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 กระทรวงแรงงานได้ กาหนดรอบการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน แบ่งเป็น ๓ รอบ ดังนี้
การตรวจราชการรอบที่ ๑ (Project Review) เป็ น การจั ด ประชุ ม ชี้แ จงแนวทาง
การตรวจราชการแก่หน่วยรับตรวจทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
กาหนดดาเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564
การตรวจราชการรอบที่ ๒ (Progress Review) เป็นการตรวจติดตามความก้าวหน้า
ผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยรับตรวจพิจารณาดาเนินการ โดยตรวจติดตาม
เป็น รายจังหวัด หรือเขตตรวจราชการตามความเหมาะสม ตามเขตตรวจราชการที่ได้รับมอบหมาย
กาหนดดาเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564
การตรวจนิเทศสานักงาน/ฝ่ายแรงงานไทยในประต่างประเทศ เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการ
รับฟังปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และเป็นขวัญกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสาหรับ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ก าหนดด าเนิ น การระหว่ า งเดื อ นกรกฎาคม - สิ ง หาคม 2564
ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 จึ ง รั บ รายงาน
ผลการปฏิบัติราชการโดยเอกสาร
การตรวจราชการรอบที่ ๓ (Monitoring/Evaluation) เป็ น การตรวจติ ด ตาม
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม รวมถึงการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงานที่ได้ให้ไว้จากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ โดยตรวจติดตามในพื้นที่ กาหนดดาเนินการ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจส่งผลกระทบ
ต่อการตรวจราชการ ทั้งในแง่ของการลงพื้นที่เพื่อรับฟังรายงาน การสังเกตการณ์ในพื้นที่จริง
และการรายงานผลของหน่วยรับตรวจ ดังนั้น จึงให้เป็นดุลพินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ในการพิ จารณาปรับเปลี่ ยนหรื อขยายกรอบเวลาการตรวจติด ตามและการรายงานผล
การตรวจราชการได้ตามความเหมาะสม ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนหรือขยายกรอบเวลาดังกล่าว
สานักตรวจและประเมินผลจะแจ้งหน่วยรับตรวจเพื่อทราบต่อไป
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การรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
๑. การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี ในกรณีมีประเด็นการตรวจร่วมฯ)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน จะจัดทารายงานผลการตรวจราชการตามแบบฟอร์ม
การรายงานที่สานักนายกรัฐมนตรีกาหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกกระทรวง และนาเสนอปลัดกระทรวง
แรงงาน เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่
กาหนด
๒. การรายงานผลการตรวจราชการตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงาน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน จะรายงานผลการตรวจราชการภายหลังเสร็จสิ้น
การตรวจราชการแต่ละครั้งต่อปลัดกระทรวงแรงงาน หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อโปรดทราบ
หรือโปรดพิจารณาสั่งการแล้วแต่กรณี
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บทที่ ๓
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
และแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ประกอบด้วยประเด็นการตรวจราชการ 8 ประเด็น ดังนี้
๑. การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ร่วมกับผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1.1 การตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 3 เรื่อง ได้แก่
๑) การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ในภาพรวม
๒) การจัดการแหล่งน้าชุมชนภาคการเกษตร
๓) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนอันเนื่องมาจากการจัดที่ดินทากิน
ให้ชุมชน (คทช.)
๑.๒ การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการเชิงพื้นที่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
1) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
2) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/การพัฒนาเชิงพื้นที่
ระยะเวลาในการตรวจติดตาม
ครั้งที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ - ๑๕ มีนำคม ๒๕๖4
ครั้งที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑ กรกฎำคม - 16 สิงหาคม ๒๕๖4
การจัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖4
๑.๓ การตรวจติดตามงานอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดสานักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย คือ โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี (กรอบระยะเวลำกำรตรวจฯ รอยืนยันจำกสำนักนำยกรัฐมนตรี)
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๒. การตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสาคัญของกระทรวงแรงงาน
๒.1 นโยบายเร่งด่วน จานวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย
1) การสนับสนุนการจ้างงานเพื่อคนว่างงานในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโควิด - 19
โดยสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จานวน 1 โครงการ คือ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) การยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Productive Labour)
โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน 7 โครงการ ได้แก่
2.1) โครงการยกระดั บ ผลิ ต ภาพและพั ฒ นาก าลั ง คน เพื่ อ สร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
2.1.1) กิจกรรม ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
2.2.2) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล
2.2.3) กิจกรรม ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
2.2) โครงการพั ฒ นาทั ก ษะแรงงานด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร
2.3) โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
2.4) โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
2.5) โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทางาน
ในศตวรรษที่ 21
2.6) โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ
2.7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
3) การส่งเสริมการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จานวน 1 กิจกรรม คือ
กิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน โดยมี 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่
(1) กิจกรรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านแรงงาน (Corporate Social Responsibility : CSR)
(2) กิจกรรมให้สถานประกอบกิจการได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย
หรือประกาศแสดงตนเอง
4) การสนั บสนุนการจ้างงานผู้ส าเร็ จการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน
(Co - Payment) โดยกรมการจัดหางาน จานวน 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สาหรับผู้
จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน
2.2 นโยบายสาคัญ จานวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย
1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพื่อมุ่งสู่ Tier 1
โดยสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จานวน 1 โครงการ คือ โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบาย
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ
โดยกรมการจัดหางาน จานวน 4 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่
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(1) กิจกรรมตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว และสถานประกอบการ
(2) โครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
(3) กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
(4) โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง (22 จังหวัดชายทะเล)
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จานวน 3 กิจกรรม ได้แก่
(1) กิจกรรม กากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย
และสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
(1.1) กิจกรรมตรวจแรงงานในระบบ
(1.2) กิจกรรมตรวจแรงงานนอกระบบ
(2) กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
(2.1) กิจกรรมตรวจสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก
แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
(2.2) กิจกรรมส่งเสริมความรู้สถานประกอบกิจการด้านแนวปฏิบัติ
การใช้แรงงานที่ดี (GLP)
(3) กิจกรรมกากับ ดูแล แรงงานในเรือประมงทะเลให้ได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมาย
2) การส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนา และสร้างหลักประกันทางสังคมสู่แรงงานนอกระบบ
โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน 1 โครงการ คือ
โครงการฝึ ก อบรมแรงงานกลุ่ ม เป้ า หมายเฉพาะเพื่ อ เพิ่ ม โอกาส
ในการประกอบอาชีพ (กิจกรรมฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะฯ)
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จานวน 1 กิจกรรม คือ
กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน
นอกระบบ โดยมี 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่
(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
(2) ส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ
โดยสานักงานประกันสังคม จานวน 1 โครงการ คือ
โครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้
กฎหมายประกันสังคม
3) การบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)
โดยกรมการจัดหางาน จานวน 2 กิจกรรม ได้แก่
(1) กิจกรรมการพิจารณาอนุญาตทางานแบบเบ็ดเสร็จในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(2) กิจกรรมการให้บริการแนะแนวอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
๑๖

โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน 2 โครงการ ได้แก่
(1) โครงการพั ฒ นาทั ก ษะแรงงานเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก
(3 จังหวัด 4 หน่วยงาน)
(2) โครงการเพิ่มทักษะกาลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(10 จังหวัด)
4) การดาเนินการด้าน Safety & Healthy Thailand
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จานวน 2 กิจกรรม ได้แก่
(1) กิจกรรมกากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย
และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทางาน
(2) กิจกรรมขับเคลื่อนและยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ
(2.1) โครงการสร้างการรับรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงาน
นอกระบบภาคเกษตรเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางาน และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีอันตราย
เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (เฉพาะพื้นที่ ศปข.)
(2.2) กิจกรรมพัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบระบบการบริหาร
และจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานสู่อาเซียน
(2.3) โครงการเร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการ
ประเภทกลุ่มเสี่ยง
โดยสานักงานประกันสังคม จานวน 1 โครงการ คือ
โครงการ “Healthy Thailand” เพื่อผู้ประกันตนผ่านหลัก 3H
5) การสนับสนุนส่งเสริมแรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการให้มีงานทา
โดยกรมการจัดหางาน จานวน 3 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่
(1) กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ
(2) กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุ
(3) โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ
(3.1) กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทา
(3.2) กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทางานในหน่วยงานภาครัฐ
โดยสานักงานประกันสังคม จานวน 1 โครงการ คือ
โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทางานกับสานักงานประกันสังคม
3. การตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
3.1 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย
1) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
(1) กิจกรรมการจ้างงานเร่งด่วน
(2) กิจกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือ
2) การควบคุมการใช้รถราชการ
๑๗

3.2 กรมการจัดหางาน ประกอบด้วย
1) กระบวนงานการรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
๒) กระบวนงานการนาส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
3.3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย
1) การพิจารณารับรองค่าใช้จ่ายหลักสูตรในการฝึกอบรม ประเด็น
- เจ้ า หน้ า ที่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ แ ละอ านวยความสะดวกที่ เ อื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ
สถานประกอบการที่มีความรู้จักคุ้นเคย หรือเป็นญาติพี่น้องกัน
- การรั บ สิ น บนจากสถานประกอบการ เพื่ อ ให้ ก ารรั บ รองค่ า ใช้ จ่ า ย
เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
2) การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประเด็น
- การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ทดสอบภายนอก
- การรับสินบนจากผู้เข้าทดสอบเพื่อให้ผ่านการทดสอบ
- การเอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้าทดสอบเพื่อให้ผ่านการทดสอบ เช่น การนาข้อสอบ
ไปเผยแพร่
- ในวั น ที่ ท าการทดสอบมี ผู้ ท ดสอบไม่ ค รบตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้
และมาลงนามร่วมเป็นผู้ทดสอบในภายหลัง
3.4 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกอบด้วย
๑) การตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ
แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
- ประเด็นการเรียกรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนจากสถานประกอบกิจการ
๒) การเก็บรักษาเงินของลูกจ้าง
3.5 สานักงานประกันสังคม ประกอบด้วย
๑) การติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบค้างชาระ
๒) การรับชาระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม มาตรา 40 นอกสถานที่ราชการ
ด้วยระบบสารสนเทศ (ระบบเครือข่ายเสมือน Virtual Private Network : VPN)
4. การติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. การตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของสานักงาน/ฝ่ายแรงงานไทยในต่างประเทศ
6. การติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
7. การติดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้รับจัดสรรจากพระราชกาหนด
ให้อานาจกระทรวงการคลั งกู้เงิ นเพื่อ แก้ไขปั ญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19
8. การตรวจราชการตามภารกิจอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๘

แนวทางการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการฯ
1. การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ร่วมกับผู้ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
การตรวจราชการแบบบูรณาการฯ เป็นการตรวจราชการร่วมกับผู้ต รวจราชการ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี และผู้ ต รวจราชการกระทรวงอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
เป็นหน่วยงานหลักในการกาหนดและคัดเลือกประเด็นการตรวจราชการ ตลอดจนแผนงาน/โครงการ
ที่ จ ะตรวจติ ด ตาม รวมถึ ง กรอบแนวทางการตรวจราชการ และการรายงานผลการตรวจราชการ
ซึ่งสานักนายกรัฐมนตรีจะแจ้งรายละเอียดให้ทุกกระทรวงได้รับทราบก่อนการออกตรวจราชการ
ในส่ วนของกระทรวงแรงงานได้กาหนดประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
ร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรีไว้ในแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื่องจากสานักนายกรัฐมนตรีจะมีหนังสือเชิญผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
เข้าร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวง
อื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ในระหว่างปีงบประมาณ อาจมีการประสานงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ (๑) นโยบาย
หรื อ ข้ อ สั่ ง การเพิ่ ม เติ ม ที่ ผู้ ต รวจราชการกระทรวงแรงงานจะต้ อ งรั บ ไปด าเนิ น การ (๒) การเชิ ญ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมคณะทางานจัดทาแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ
ดังนั้น เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
เมื่อสานักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือเชิญประชุมคณะทางานจัดทาแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ ให้ ผู้ต รวจราชการกระทรวงแรงงานพิจารณาเข้าร่วมการประชุม หากติด ภารกิจ
ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง นอกจากนี้ หากมีการเชิญเข้าร่วมการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพิจารณาเข้าร่วมติดตามงานในพื้นที่และให้ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตามประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการตรวจติดตาม
ร่ ว มกั บผู้ ต รวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ใ นการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เชิงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อติดตามงาน/โครงการ ตามหนังสือเชิญ
ของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
1.1 กรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 3 เรื่อง ได้แก่
๑) การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ในภาพรวม
๒) การจัดการแหล่งน้าชุมชนภาคการเกษตร
๓) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนอันเนื่องมาจากการจัด ที่ดิน
ทากินให้ชุมชน (คทช.)

๑๙

 การฟื้ น ฟู คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนหลั ง การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ในภาพรวม
จุดเน้นในการตรวจติดตาม
เน้ น กำรตรวจติ ด ตำมโดยกำรสดั บ ตรั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น ปั ญ หำอุ ป สรรค และ
ข้อเสนอแนะในเชิงภำพรวม จำกตัวแทนภำครัฐ เอกชน และประชำชน ที่มีต่อกำรดำเนินแผนงำน/
โครงกำรที่ใช้จ่ำยเงินกู้ตำมพระรำชกำหนดฯ อันได้แก่ แผนงำนหรือโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (กรอบวงเงิน
งบประมำณ 400,000 ล้ำนบำท) และนำข้อมูลดังกล่ำวมำวิเครำะห์รว่ มกับสภำพข้อเท็จจริงในเชิงพืน้ ที่
ทั้ ง ในด้ ำ นเศรษฐกิ จ และสั ง คม รวมทั้ ง แผนพั ฒ นำภำค/กลุ่ ม จั ง หวั ด /จั ง หวั ด เพื่ อ จั ด ท ำควำมเห็ น
ในเชิงนโยบำยเสนอต่อรัฐบำลเพื่อปรับปรุงให้นโยบำยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ของรัฐบำลมีควำมสมบูรณ์
และตอบสนองควำมต้องกำรของภำคเอกชนและประชำชนได้มำกขึ้น
ประเด็นในการตรวจติดตาม
(1) ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายภาครัฐในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในเชิงภาพรวม
(2) ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน (ถ้ามี)
(3) ความสอดคล้องของการดาเนินนโยบายภาครัฐในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
กับบริบทในเชิงพื้นที่
(4) ข้อเสนอแนะของตัวแทนภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่มีต่อนโยบายภาครัฐ
ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (ถ้ามี)
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สปน.1)
กระทรวงแรงงานมีโ ครงการได้ รับ อนุ มั ติ จ านวน 1 โครงการ คื อ โครงการ
ส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานใหม่ ส าหรั บ ผู้ จ บการศึ ก ษาใหม่ โ ดยภาครั ฐ และเอกชน วั ต ถุ ประสงค์ :
เพื่ อเป็ นการช่ วยเหลื อการจ้ างงานให้ ผู้ จบการศึ กษาใหม่ ได้ มี งานท า มี คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี ขึ้ น เพิ่ ม ทั ก ษะ
และประสบการณ์ ใ นการท างาน รวมถึ ง เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ สถานประกอบการสามารถ ด าเนิ นธุ รกิ จ
ได้อย่างต่อเนื่ อง และเกิดการจ้างงานในกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่เพิ่มมากขึ้น ทาให้กลุ่มลูกจ้างมี ร ายได้
เพี ย งพอที่ จ ะใช้ จ่ า ยซึ่ ง จะช่ ว ยกระตุ้น ให้ เกิ ด การใช้ จ่ า ยในกิจ การครัว เรื อ น กระจายในทุ ก ภู มิ ภาค
ของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ ซึ่งจะเป็น
ส่ ว นช่ ว ยในการขั บเคลื่ อ นเศรษฐกิจ ในภาพรวมของประเทศได้ วงเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
19,462.0017 ล้ า นบาท (ครม.มี ม ติ อ นุ มั ติ เ มื่ อ วั น ที่ 22 กั น ยายน 2563) ผลการเบิ ก จ่ า ย
ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 จานวน 36.8436 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.19
ทั้ ง นี้ โครงการดั งกล่ า วเป็น โครงการตามนโยบายเร่ งด่ วนของรั ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน (นายสุ ชาติ ชมกลิ่ น) แนวทางที่ 4 ส่ งเสริ มการจ้ างงานคนรุ่นใหม่ รั ฐ (หน่ วยงานของรัฐ)
ให้มีแผนการจ้างงานคนรุ่นใหม่ และผู้ไม่เคยเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีงานทา : มาตรการสนับสนุนการจ้างงาน
ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยกรมการจัดหางาน รายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้การขับเคลื่อน
การดาเนิน งานประสบผลสาเร็จ ในระดับพื้นที่ได้บูรณาการทางานร่วมกันอย่างไร ขอให้อธิบายหรือ
ชี้แจงไว้ในแบบรายงานผลการดาเนินงานด้วย

๒๐

 การจัดการแหล่งน้าชุมชนภาคการเกษตร
จุดเน้นในการตรวจติดตาม
(1) โครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก
คณะกรรมการกลั่น กรองการใช้จ่ายเงินกู้ 9,805.707 ล้านบาท ดาเนินการโดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
(2) โครงการพั ฒนาพื้ น ที่ต้ นแบบการพั ฒนาคุณ ภาพชี วิต ตามหลั กทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย
เงินกู้ 4,787.916 ล้านบาท ดาเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน)
(3) โครงการก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ได้รับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 714.6000 ล้านบาท ดาเนิ นการโดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
ประเด็นในการตรวจติดตาม
(1) ติดตาม และเร่งรัดการดาเนินงานโครงการตามแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุ ม ชน ได้ แ ก่ โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่ ม เกษตรทฤษฎี ใ หม่ และโครงการพั ฒนาพื้ น ที่ต้น แบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”
(2) โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ โครงการก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน
(3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ในด้านการจัดการแหล่งน้าชุมชนของโครงการ 1 ตาบล
1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการก่อสร้าง
แหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน
ทั้งนี้ ประเด็นในการตรวจติดตามจะมุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้ในการประสบผลสัมฤทธิ์
คือ การที่ครัวเรือนและชุมชนเกษตรกรมีแหล่งน้าสารองในระดับไร่น าเพียงพอสาหรับทาเกษตรกรรม
ตลอดฤดูกาล แก้ปัญหาขาดแคลนน้าในพื้นที่ เกษตรกรนอกเขตชลประทานในช่วงฤดูแล้ง และเป็นแก้มลิง
ธรรมชาติสาหรับบรรเทาปัญหาน้าท่วมในช่วงฤดูน้าหลาก
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สปน.1)
1) โครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
หน่ วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สามารถให้การสนับสนุนภารกิ จเกี่ยวกั บ
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
การประกันสังคมภาคสมัครใจมาตรา 40 (แรงงานนอกระบบ แรงงานภาคเกษตร) เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถ
ดาเนินการเชิงรุก โดยสานักงานแรงงานจังหวัดในฐานะผู้แทนกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค ประสาน
หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพในพื้ น ที่ คื อ ส านั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั งหวั ด เพื่ อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ภารกิจ
ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ อาทิ การบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน สนับสนุนวิทยากร
ฝึกอบรมความรู้ด้านช่าง การบารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือทางการเกษตร เป็นต้น
2) โครงการพั ฒนาพื้ นที่ ต้ นแบบการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตตามหลั กทฤษฎี ใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ “เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงาน
ที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน” หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สามารถให้การสนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับ
๒๑

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
การประกั นสั งคมภาคสมั ครใจมาตรา 40 (แรงงานนอกระบบ แรงงานภาคเกษตร) การแนะแนวอาชีพ
ข้อมูลตลาดแรงงาน สาหรับกลุ่มแรงงานที่อพยพบางส่วนอาจเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เพื่อใช้สิทธิ
ประกันสังคมกรณีวา่ งงาน หรือกรณีชราภาพ (อายุ 55 ปีบริบูรณ์ และออกจากงาน) หรือสมัครเป็นผู้ประกันตน
มาตรา 39 หรือ 40 ตามความต้องการ เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถดาเนินการเชิงรุกโดยสานักงานแรงงานจังหวัด
ในฐานะผู้แทนกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาคประสานหน่วยงานเจ้าภาพในพื้นที่ คือ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
3) โครงการก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน
เนื่องจากลักษณะโครงการเป็นการขุดสระน้าในพื้นที่ไร่นา โดยใช้เครื่องจักร
และเกษตรกรร่วมออกค่าใช้จ่าย กระทรวงแรงงานจึงไม่มีภารกิจสนับสนุน
 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนอันเนื่องมาจากการจัดที่ดินทากิน
ให้ชุมชน (คทช.)
จุดเน้นในการตรวจติดตาม
เน้นกำรตรวจติดตำมกำรดำเนินโครงกำรจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) โดยเน้น
ไปที่กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพของประชำชน
ประเด็นในการตรวจติดตาม
(1) ติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนในพื้นที่
(2) ติดตามและเร่งรัดการดาเนินงานของหน่วยงานหลักตามโครงการจัดที่ดินทากิน
ให้ชุมชนในภาพรวมและในส่วนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน
(3) ติดตามผลการดาเนินงานของส่วนราชการในพื้นที่และภาคประชาชน ในการ
อนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งการฟื้นฟูป่าไม้ที่เสื่อมสภาพให้มีความสมบูรณ์กลับคืนมา
ภายหลังการดาเนินการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายของ คทช. ซึ่งนาไปสู่การป้องกันและแก้ไข
เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเพิ่มจากเดิม
(4) การประเมิ น คุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป็ น อยู่ ข องภาคประชาชนภายหลั ง
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนอันเนื่องมาจากการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ
กระทรวงแรงงานไม่ได้เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินการ ดังนั้น จึงไม่ตอ้ งรายงานในประเด็นนี้
๑.๒ กรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการเชิงพื้นที่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
๑.๒.๑) กำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศ
๑.๒.๒) กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน/กำรพัฒนำเชิงพืน้ ที่
 การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
จุดเน้นในการตรวจติดตาม
(1) กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนมำตรกำรต่ำง ๆ ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนวำระ
แห่งชำติ “กำรแก้ไขปัญหำมลพิษด้ำนฝุ่นละออง” ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
๒๒

(2) การดาเนินมาตรการตามหลักการบริหารจัดการสาธารณภัย (2P2R) ได้แก่
การป้องกัน (Prevention) การเตรียมความพร้อม (Preparation) การรับมือ (Response) และการฟื้นฟู
(Recovery) หรื อ มาตรการอื่ น ๆ ที่ จั ง หวั ด ได้ มีการดาเนินการ เพื่ อ ป้ อ งกั นและแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นในการตรวจติดตาม
(1) สภาพปัญหา ปัจจัย/สาเหตุที่ทาให้เกิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่ของจังหวัด
และผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากปัญหามลพิษทางอากาศ
(2) ผลการดาเนินงานของส่วนราชการ และการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
ในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ตามมาตรการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
วาระแห่งชาติ “กำรแก้ไขปัญหำมลพิษด้ำนฝุ่นละออง” รวมถึงมำตรกำรตำมหลักกำรบริหารจัดการ
สาธารณภัย (2P2R) หรือมาตรการอื่น ๆ ที่จังหวัดได้มีการดาเนินการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ
** กระทรวงแรงงานไม่ ไ ด้ เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการดาเนินการ ดังนั้น จึงไม่ต้องรายงานในประเด็นนี้
 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/การพัฒนาเชิงพื้นที่
จุดเน้นในการตรวจติดตาม
ผู้ ต รวจรำชกำรส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี และผู้ ต รวจรำชกำรกระทรวง/กรม
เฉพำะกระทรวง/กรม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หำควำมเดือ ดร้ อ นของประชำชน ลงพื้ น ที่ ต รวจรำชกำร
แบบบู ร ณำกำรเพื่ อ ร่ ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หำควำมเดื อ ดร้ อ นของประชำชนในพื้ น ที่ ตำมก ำหนดกำร
และสถำนที่ที่ได้กำหนดโดยผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี อย่ำงน้อยเขตตรวจรำชกำรละ 1 เรื่อง
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ
ตำมสภำพข้อเท็จจริงของเรื่อง และตำมดุลพินิจของผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
๑.๓ กรอบแนวทางการตรวจติดตามงานอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มอบหมาย
คือ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรี ส วางควั ฒ น วรขั ต ติ ย ราชนารี ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 (จุ ด เน้ น /ประเด็ น /
แนวทางการรายงานฯ รอยืนยันจำกสำนักนำยกรัฐมนตรี) (แบบ สปน.2)
ประเด็นการตรวจติดตาม
ตรวจติด ตำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงำน ได้แก่ กำรประชำสัมพันธ์
เน้นย้ำให้กลุ่มแรงงำนทั้งแรงงำนไทยและแรงงำนข้ำมชำติรับรู้ถึงอันตรำยของโรคพิษสุนัขบ้ำ และวิธีกำร
ปฏิบัติตนเมื่อถูกสุนัขกัด กำรป้องกันควบคุม และดูแลรักษำโรคพิษสุนัขบ้ำในกลุ่มผู้ใช้แรงงำน ตลอดจน
กำรรับรู้สิทธิประโยชน์ด้ำนประกันสังคม อำทิ กำรเข้ำรับกำรรักษำ กำรรับวัคซีนป้องกันโรค เป็นต้น
รูปแบบและวิธีการตรวจราชการ
1) การตรวจราชการของผูต้ รวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ตรวจติดตามจุดเน้นซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ผลการตรวจติดตามการดาเนินโครงการฯ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 อันเป็นปัญหาอุปสรรคที่ต้องตรวจติดตามต่อเนื่อง หรือเป็นการดาเนินการ
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ของหน่วยงานในลักษณะของการบูรณาการการทางาน ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการสานัก
นายกรั ฐ มนตรี ที่ จ ะพิ จ ารณาตรวจราชการแบบบู ร ณาการร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ ต รวจราชการ ส านั ก
นายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่มีความจาเป็น (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ผู้ ต รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข ผู้ ต รวจราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
**สาหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีตรวจร่วมกับ
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
จุดเน้นในการตรวจติดตาม
(๑) การผลักดันการนาเข้าข้อมูลและติดตามการใช้ฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า
หนึ่งเดียว (Rabies One Data)
(๒) การติดตามผลการดาเนินงานศูนย์พักพิง (Shelter) ที่สร้างแล้วเสร็จ การเตรียม
การจัดตั้งศูนย์พักพิงของจังหวัดนาร่อง และการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของศูนย์พักพิง
(๓) การจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์สัตว์จรจัด ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และการสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ สัตว์ของเอกชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอื่น
นอกเหนือจากกลุ่มจังหวัดนาร่อง
(๔) การติดตามผลักดันการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ให้ครบทุกแห่ง
(๕) การติดตามแนวทางการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง
(๖) การประชาสัมพันธ์เน้นย้าให้กลุ่มแรงงาน ทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ
รับรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการปฏิบัติตนเมื่อถูกสุนัขกัด
(7) การบูรณาการสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกัน และติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า
ทุกรายให้เข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งในส่วนของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ
ผู้ให้ข้อมูล : หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน (สำนักงำนแรงงำนจังหวัด สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด
สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัด และสำนักงำนประกันสังคมจังหวัด)
คำชี้แจง : ให้หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำนรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงแรงงำน
๑. สถำนกำรณ์โรคพิษสุนขั บ้ำภำยในจังหวัด เป็นอย่ำงไร
๒. สรุปผลควำมคืบหน้ำในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำในภำพรวม ดังนี้
๒.๑ กำรประชำสั ม พั น ธ์ เ น้น ย้ ำให้ ก ลุ่ ม แรงงำนรับ รู้ ถึง อั นตรำยของโรคพิ ษ สุนั ขบ้ำ
และวิธีกำรปฏิบัติตนเมื่อถูกสุนัขกัด
๒.๒ กำรป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษำโรคพิษสุนัขบ้ำในแรงงำนไทยและแรงงำนข้ำมชำติ
๒.๓ จำนวนแรงงำนที่เข้ำรับกำรรักษำโรคพิษสุนัขบ้ำ ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และจานวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ กรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในกำรแก้ไขปัญหำโรคพิษสุนัขบ้ำในกลุ่มแรงงำน
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หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจส่งผลกระทบ
ต่ อ การตรวจติ ด ตามของผู้ ต รวจราชการ ทั้ ง ในแง่ ข องการลงพื้ น ที่ เ พื่ อ รั บ ฟั ง รายงาน
การสังเกตการณ์ในพื้นที่จริง และการรายงานผลของหน่วยรับตรวจ ดังนั้น จึงให้เป็นดุลพินิจ
ของปลัดสานักนายกรัฐมนตรีในการพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือขยายกรอบเวลาการตรวจติดตาม
และการรายงานผลการตรวจราชการได้ต ามความเหมาะสม ซึ่ ง หากมีการปรั บเปลี่ยน
หรือขยายกรอบเวลาดังกล่าว สานักนายกรัฐมนตรีจะแจ้งกระทรวงเพื่อทราบต่อไป

2. การตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสาคัญของกระทรวงแรงงาน
แนวทางการตรวจติดตาม
ตรวจติดตามการดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564เน้นการดาเนินการตามเป้าหมาย ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
รวมถึ ง ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ และปั ญ หาอุ ป สรรค และแนวทางการแก้ ไ ข/ข้ อ เสนอแนะ
ของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ดังนี้
๒.1 นโยบายเร่งด่วน จานวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย
1) การสนับสนุนการจ้างงานเพื่อคนว่างงานในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโควิด - 19
โดยสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จานวน 1 โครงการ คือ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด : จัดสรรงบประมาณ
ครั้งที่ 1 จานวน 71 จังหวัด จานวน 32,897,300 บาท ทั้งนี้ รายงานเฉพาะกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน
โดยระบุประเภทของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทของงาน พื้นที่ที่ทากิจกรรม และวิธีการติดตามผล
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ
2) การยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Productive Labour)
โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน 7 โครงการ ได้แก่
2.1) โครงการยกระดั บ ผลิ ต ภาพและพั ฒ นาก าลั ง คน เพื่ อ สร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
2.1.1) กิจกรรม ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง :
การฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน เป้าหมาย 6,500 คน จานวน 14 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ
สุพรรณบุรี ราชบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก ลาปาง ปทุมธานี
สุ ร าษฎร์ ธ านี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา นครปฐม และอุ ด รธานี งบประมาณ 19,500,000 บาท
โดยกาลังแรงงานได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ร้อยละ 100
กาลังแรงงานที่ไ ด้รับการพัฒ นาความรู้และทักษะฝีมือผ่านเกณฑ์การวัด ผล และประเมินมาตรฐาน
หลักสูตรของ กพร. ร้อยละ 85 และประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
2.1.2) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล ได้แก่
หลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมสากล สาขาช่างเชื่อมมาตรฐานสากล และสาขาการพัฒนาช่างเชื่อมรองรับ
การสอบมาตรฐานสากลชิ้นงานต่อตัวที เป้าหมาย 900 คน จานวน 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ
สุพรรณบุรี ชลบุรี ราชบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา พิษณุโลก อุบลราชธานี และสงขลา งบประมาณ
6 , 3 9 1 , 1 0 0 บ า ท โ ด ย ผู้ เ ข้ า ฝึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ย ก ร ะ ดั บ ฝี มื อ ผ่ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ตามข้อกาหนดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
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2.1.3) กิจกรรม ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล เป้าหมาย
800 คน จานวน 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ สุพรรณบุรี ชลบุรี ราชบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา
พิ ษ ณุ โ ลก อุ บ ลราชธานี และสงขลา งบประมาณ 2,456,600 บาท โดยผู้ เ ข้ า รั บ การทดสอบ
ครบตามเป้าหมาย และผ่านการทดสอบรับรองช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล (ISO 9606-1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2.2) โครงการพั ฒ นาทั ก ษะแรงงานด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร
(62 จังหวัด 63 หน่วยงาน) : ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานหลักสูตร 30 ชั่วโมง (Up skill และ Re skill)
เป้าหมาย 4,000 คน งบประมาณ 11,640,000 บาท โดยแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือ และประสิทธิภาพ
การผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
2.3) โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรรองรั บ อุ ต สาหกรรมโลจิ ส ติ ก ส์
(26 จังหวัด 26 หน่ ว ยงาน SEZs EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานนานาชาติ (เชียงแสน) สุพรรณบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ นครสวรรค์ พิจิตร กาแพงเพชร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย เลย
ลาปาง ลาพูน แพร่ สตูล พระนครศรีอยุธยา นครปฐม เชียงใหม่ และพะเยา) โดยฝึกยกระดับฝีมือ
แรงงานหลักสูตร 30 ชั่วโมง เป้าหมาย 3,000 คน งบประมาณ 9,000,000 บาท โดยกาลังแรงงาน
ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ร้อยละ 100 กาลังแรงงาน
ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินมาตรฐานหลักสูตรของ กพร.
ร้อยละ 85 และประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
2.4) โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
(ด าเนิ น การทุก จั งหวั ด ยกเว้ น ตาก ตราด และหนองคาย) แยกเป็ น กิ จกรรมฝึ กเตรีย มเข้าทางาน
เป้าหมาย 3,000 คน ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน เป้าหมาย 18,600 คน งบประมาณ 67,830,000 บาท
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม และประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
2.5) โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทางาน
ในศตวรรษที่ 21 (ดาเนินการทุกจังหวัด ยกเว้น ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) โดยการฝึกยกระดับฝีมอื
แรงงาน เป้าหมาย 6,360 คน งบประมาณ 15,900,000 บาท โดยจานวนแรงงานได้รับการพัฒนา
ไม่ต่ากว่าเป้าหมาย และประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
2.6) โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ (28 จังหวัด ได้แก่
กรุ ง เทพมหานคร สมุ ท รปราการ สุ พ รรณบุ รี ชลบุ รี ราชบุ รี ขอนแก่ น นครราชสี ม า พิ ษ ณุ โ ลก
อุบลราชธานี นครสวรรค์ ลาปาง สุราษฎร์ธานี สงขลา ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ระยอง
อุดรธานี เชียงใหม่ เชียงราย ภูเ ก็ต นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา นราธิวาส น่าน แพร่ และพะเยา)
เน้นผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานในวิสาหกิจรายย่อย (Micro) ที่เป็นวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่ม OTOP
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ หรือ แรงงานทั่วไปที่ต้องการปรับปรุงธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพ เป้าหมาย 900 คน
งบประมาณ 5,648,000 บาท โดยพัฒนาทักษะกลุ่มเป้าหมายให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ
ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผู้ประกอบการมืออาชีพจานวนผู้สาเร็จการฝึก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 นาความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ พัฒนาสินค้า หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น
2.7) โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ/ผลิ ต ภาพ กิ จ กรรมให้ ค าปรึ ก ษา
เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 135 แห่ง และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เป้าหมาย
9,750 คน งบประมาณ 25,290,100 บาท โดยเน้นการให้คาปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ SME
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กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ พัฒนาศักยภาพแรงงาน หรือผู้ประกอบกิจการ
และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน/ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตสินค้าหรือบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
3) การส่งเสริมการเข้าสู่ระบบระบบมาตรฐานแรงงานไทย
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จานวน 1 กิจกรรม คือ
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถานประกอบกิ จ การมี ค วามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน โดยมีกิจกรรมย่อย
2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
(Corporate Social Responsibility : CSR) เป้าหมาย 4,200 แห่ง งบประมาณ 84,000 บาท และ
กิจกรรมให้ สถานประกอบกิจการได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยหรือประกาศแสดงตนเอง
เป้าหมาย 840 แห่ง งบประมาณ 420,000 บาท โดยให้สถานประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
ความรู้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ มาตรฐานแรงงานไทยมี ความรับ ผิด ชอบต่ อสั ง คมด้านแรงงาน และให้
สถานประกอบกิจการอยู่ในระบบมาตรฐานแรงงานไทย
4) การสนั บสนุนการจ้างงานผู้ส าเร็ จการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน
(Co - Payment) โดยกรมการจั ดหางาน จ านวน 1 โครงการ คื อ โครงการส่ งเสริ มการจ้ างงานใหม่
ส าหรั บผู้ จบการศึ ก ษาใหม่ โ ดยภาครั ฐ และเอกชน เป้ าหมาย จ านวน 260,000 คน งบประมาณ
19,462,001,700 บาท โดยผู้จบการศึกษาใหม่ได้รับการจ้างงานใหม่ในสถานประกอบการ
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 2 - ๑)
2.2 นโยบายสาคัญ จานวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย
1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพื่อมุ่งสู่ Tier 1
โดยสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบาย
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่ การปฏิบัติ งบประมาณ 6,010,000 บาท
(จังหวัดละ 75,000 - 85,000 บาท) โดยจังหวัดมีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานของจังหวัด นาแผนที่ได้ไปสู่การปฏิบัติ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
โดยกรมการจัดหางาน จานวน 4 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่
(1) กิจกรรมตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว และสถานประกอบการ
เป้าหมายแรงงานต่างด้าว จานวน 248,000 คน สถานประกอบการ จานวน 37,000 แห่ง งบประมาณ
1,765,400 บาท โดยแรงงานต่างด้าวและสถานประกอบการได้รับการตรวจสอบ
(2) โครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
เป้าหมายจานวน 600,000 คน งบประมาณ 5,002,900 บาท โดยคนหางานได้รับความคุ้ มครอง
ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากล และไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
(3) กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
เป้าหมาย 28,400 คน งบประมาณ 9,770,400 บาท โดยแรงงานและนายจ้างมีความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
(4) โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง (22 จังหวัดชายทะเล ได้แก่
สมุทรสาคร ระยอง ตราด ชุมพร สงขลา ระนอง สตูล กระบี่ จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตรัง นราธิวาส
นครศรี ธ รรมราช ปั ต ตานี ประจวบคี รี ขั น ธ์ พั ง งา เพชรบุ รี ภู เ ก็ ต สมุ ท รปราการ สมุ ท รสงคราม
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และสุราษฎร์ธานี) : เป้าหมาย 144,000 คน งบประมาณ 20,169,700 บาท โดยแรงงานประมง
และนายจ้างมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จานวน 3 กิจกรรม ได้แก่
(1) กิจกรรม กากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย
และสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
(1.1) กิจกรรมตรวจแรงงานในระบบ เป้าหมายสถานประกอบการ
จานวน 25,000 แห่ง แรงงานในระบบ จานวน 802,600 คน โดยเน้นการตรวจเพื่อคุ้มครองแรงงาน
ในระบบที่เป็นลูกจ้างทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และสถาน
ประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
(1.2) กิ จ กรรมตรวจแรงงานนอกระบบ เป้ า หมาย 33,000 คน
งบประมาณ 2,970,000 บาท โดยเน้นการตรวจเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานนอกระบบและป้องกันปัญหา
การใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างผู้จ้างงานกับผู้รับงานไปทาที่บ้าน
กรณีพบว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายและดาเนินการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
(2) กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
(2.1) กิจกรรมตรวจสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก
แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เป้าหมายสถานประกอบการ จานวน 1,400 แห่ง
แรงงานจานวน 41,800 คน โดยแรงงานทีเ่ ป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น กิจการเกี่ยวเนื่องประมงทะเล กิจการผลิตสินค้า
จากอ้อย กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม กุ้ง ปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ฟาร์มหมู หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่น ๆ รวมทั้ง
กิจการที่เป็นห่วงโซ่การผลิตดังกล่าวทุกแห่ง กิจการก่อสร้าง งานที่เข้าข่าย 3D เป็นต้น ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
และกากับดูแลให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
(2.2) กิจกรรมส่งเสริมความรู้สถานประกอบกิจการด้านแนวปฏิบัติ
การใช้แรงงานที่ดี (GLP) เพื่อไปใช้ในการบริหารกิจการ/ธุรกิจ เป้าหมาย 4,300 แห่ง โดยสถานประกอบกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ ด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) เพื่อไปใช้ในการบริหารธุรกิจ/ธุรกิจ
สถานประกอบกิจการมีการปรับสภาพการจ้าง สภาพการทางาน และแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(3) กิจกรรมกากับ ดูแล แรงงานในเรือประมงทะเลให้ได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมาย เป้าหมายการตรวจ จานวน 300 ครั้ง แรงงาน จานวน 5,000 คน โดยการบูรณาการ
ตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
2) การส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนา และสร้างหลักประกันทางสังคมสู่แรงงานนอกระบบ
โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน 1 โครงการ คือ
โครงการฝึ ก อบรมแรงงานกลุ่ ม เป้ า หมายเฉพาะเพื่ อ เพิ่ ม โอกาส
ในการประกอบอาชีพ (กิจกรรมฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด
๒๘

ผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ แรงงานนอกระบบ ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจาการ
แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ) เป้าหมายจานวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ได้ไม่ต่ากว่า 9,100 คน งบประมาณ 16,835,000 บาท โดยกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ
สามารถนาความรู้ ทักษะที่ได้รับ ไปสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มีงานทาในระบบการจ้างงาน
และการประกอบอาชีพอิสระ หลักสูตรการฝึกอบรมมีทั้งหลักสูตรกลางและหลักสูตรที่หน่วยงานกาหนด
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ โดยเน้นความต้องการแรงงานของผู้ประกอบกิจการ
เป็นสาคัญ
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จานวน 1 กิจกรรม คือ
กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน
นอกระบบ จานวน 2 โครงการ/กิจกรรมย่อย ได้แก่
(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบเป้าหมาย
2,940 คน งบประมาณ 2,332,000 บาท
(2) ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม แรงงานนอกระบบ เป้ า หมาย
860 คน งบประมาณ 602,000 บาท
โดยแรงงานนอกระบบ/เครือข่ายแรงงานนอกระบบ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ
การส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
โดยสานักงานประกันสังคม จานวน 1 โครงการ คือ
โครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้
กฎหมายประกั น สั ง คม เป้ า หมาย จ านวน 3,600,000 คน โดยแรงงานนอกระบบสมั ค รเป็ น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีหลักประกันความมั่นคงในการดารงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3) การบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)
โดยกรมการจัดหางาน จานวน 2 กิจกรรม ได้แก่
(1) กิ จกรรมการพิ จารณาอนุ ญาตท างานแบบเบ็ ด เสร็ จในเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ (10 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา ตราด หนองคาย นราธิวาส เชียงราย
นครพนม และกาญจนบุ รี ) เป้ าหมาย จ านวน 120,000 คน งบประมาณ 21,237,600 บาท
โดยแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(2) กิจกรรมการให้บริการแนะแนวอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) เป้าหมาย 27,000 คน โดยแรงงานทุกกลุ่มได้รับบริการ
แนะแนวอาชีพ ส่งเสริมการมีงานทามีอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน 2 โครงการ ได้แก่
(1) โครงการพั ฒ นาทั ก ษะแรงงานเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก
(3 จังหวัด 4 หน่ วยงาน ได้แก่ ได้แ ก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และสถาบันพัฒนาบุคลากร สาขา
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต อั ต โนมั ติแ ละหุ่ น ยนต์ ) เป้ าหมาย 5,440 คน งบประมาณ 14,736,400 บาท
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โดยแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน มีประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
(2) โครงการเพิ่มทักษะกาลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(10 จังหวัด) เป้าหมาย จานวน 10,300 คน งบประมาณ 31,000,000 บาท โดยแรงงานได้รบั การฝึก
ยกระดับฝีมือ เป้าหมายแรงงานใหม่ นักศึกษา ผู้ว่างงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงาน
นอกระบบ มีประสิทธิภาพ การผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
4) การดาเนินการด้าน Safety & Healthy Thailand
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จานวน 2 กิจกรรม ได้แก่
(1) กิจกรรมกากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย
และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทางาน เป้าหมายสถานประกอบกิจการ
13,900 แห่ง ลูกจ้าง 600,000 คน โดยดาเนินกิจกรรมตรวจและกากับสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ ม
ในการทางานขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สถานประกอบกิจการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
(2) กิจกรรมขับเคลื่อนและยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ
(2.1) โครงการสร้างการรับรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงาน
นอกระบบภาคเกษตรเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางาน และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีอันตราย
เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (เฉพาะพื้นที่ ศปข.)เป้าหมายแรงงานนอกระบบ
4,600 คน งบประมาณ 1,840,000 บาท โดยแรงงานนอกระบบมีความรู้ ความเข้าใจมาตรการเชิงป้องกัน
ด้านความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายฯ
(2.2) กิจกรรมพัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบระบบการบริหาร
และจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานสู่อาเซียน เป้าหมายแรงงาน
ในระบบและนอกระบบ จานวน 60,000 คน งบประมาณ 375,000 บาท โดยแรงงานได้รับการสร้าง
การรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน และอัตรา
การประสบอันตรายจากการทางานลดลงร้อยละ 5
(2.3) โครงการเร่ ง รั ด การตรวจและพั ฒ นาระบบการบริ ห าร
และการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างานเชิ ง รุ ก
ในสถานประกอบกิจการประเภทกลุ่มเสี่ยง เป้าหมาย 99,400 คน งบประมาณ 1,196,000 บาท
โดยสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กเข้าร่วมโครงการ ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการทางานเกิดความปลอดภัย และสถานประกอบกิจการมีการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
โดยสานักงานประกันสังคม จานวน 1 โครงการ คือ
โครงการ “Healthy Thailand” เพื่ อผู้ ประกั นตนผ่ า นหลั ก 3H
(Helping : การให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 2 กองทุน 13.42 ล้านคน Healthy : บริการตรวจสุขภาพ
และป้องกันโรค 653 รุ่น 36,520 คน และ Harmless : อบรมให้ความรู้ 13 รุ่น) โดยหน่วยปฏิบัติ
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ทั่วประเทศดาเนินโครงการ และลูกจ้างผู้ประกันตนมีสุขภาพดี มีแนวทางการป้องกันโรค ทาให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
5) การสนับสนุนส่งเสริมแรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการให้มีงานทา
โดยกรมการจัดหางาน จานวน 3 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่
(1) กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ อิ ส ระให้ ผู้ สู ง อายุ เป้ า หมาย
2,580 คน งบประมาณ 5,903,200 บาท โดยผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพและพัฒนา
ศักยภาพ มีงาน มีอาชีพ มีรายได้
(2) กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุ เป้าหมายแรงงานสูงอายุ
ได้ รั บ บริ ก ารส่ ง เสริ มการมี งานทา 15,035 คน โดยผู้ สู ง อายุ มี ง านท า มี อ าชี พ มี ร ายได้ 835 คน
งบประมาณ 10,799,400 บาท โดยผู้สูงอายุได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา มีอาชีพ มีรายได้
(3) โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ
(3.1) กิ จ กรรมจั ด หางานให้ ค นพิ ก ารมี ง านท า ผู้ พิ ก ารได้ รั บ การ
ส่งเสริมการมีงานทา เป้าหมาย 1,800 คน งบประมาณ 903,600 บาท โดยผู้พิการได้รับบริการส่งเสริม
การมีงานทา มีงานทา มีอาชีพ มีรายได้
(3.2) กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทางานในหน่วยงานภาครัฐ ผู้พิการ
ได้รับการจ้างงาน เป้าหมาย 88 คน งบประมาณ 15,840,000 บาท โดยผู้พิการได้รับบริการส่งเสริม
การมีงานทา ได้รับการจ้างงาน มีอาชีพ มีรายได้
โดยสานักงานประกันสังคม จานวน 1 โครงการ คือ
โครงการส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานผู้ สู ง อายุ เ ข้ า ท างาน กั บ ส านั ก งาน
ประกั น สั ง คม เป้ า หมาย 357 คน งบประมาณ 42,411,600 บาท โดยผู้ สู ง อายุ เ ข้ า ท างาน
กับหน่วยงานในสังกัดสานักงานประกันสังคม มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 2 - 2)
รายงานผลการดาเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม ในนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ตามเป้าหมาย ตัว ชี้วัด เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค
ตลอดจนแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ ตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

3. การตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
แนวทางการตรวจติดตาม
ตรวจติ ด ตามความเสี่ ย งของกระบวนงาน วิ ธี ป้ อ งกั น /การจั ด การความเสี่ ย ง
รายละเอียดในกระบวนงาน ผลการดาเนินงาน ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข ดังนี้
3.1 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย
1) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
(1) กิจกรรมการจ้างงานเร่งด่วน ประเด็น
- หน่วยงานไม่ได้พิจารณาการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามแนวทาง
ที่กาหนด
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ตามระเบียบข้อกาหนด
ดาเนินการไม่ครบทุกราย

- การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณและการด าเนิ น กิ จ กรรมไม่ เ ป็ น ไป
- การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ

(2) กิจกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือ ประเด็น
- การคั ด เลื อ กกลุ่ ม เป้ า หมายไม่ เ ป็ น ไปตามแนวทางที่ ก าหนด
(ให้ พิ จ ารณาว่ า กลุ่ ม ผ่ า นการฝึ ก มี ศั ก ยภาพ และสามารถต่ อ ยอดการประกอบอาชี พ อย่ า งยั่ ง ยื น
เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ)
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการฯ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมจริง หรือเข้าร่วมอบรม
ไม่ครบตามระยะเวลาที่กาหนด
- การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ
ดาเนินการไม่ครบทุกราย
2) การควบคุมการใช้รถราชการ ประเด็น
- การใช้ ร ถราชการไม่ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนารถราชการไปใช้ส่วนตัว การขออนุญาต
ใช้รถราชการ การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น
- ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทาเอกสารควบคุมการใช้รถราชการ เป็นต้น
- การเก็บรักษา ซ่อมบารุง รถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบ
ส านั ก นายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ ว ยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม เช่ น การน ารถราชการ
ไปเก็บรักษาที่อื่น จัดทาเอกสารการซ่อมบารุงไม่ถูกต้อง/เป็นปัจจุบัน เป็นต้น
3.2 กรมการจัดหางาน ประกอบด้วย
1) กระบวนงานการรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
๒) กระบวนงานการนาส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
3.3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย
1) การพิจารณารับรองค่าใช้จ่ายหลักสูตรในการฝึกอบรม ประเด็น
- เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติและอานวยความสะดวกที่เอื้อประโยชน์ให้กับ
สถานประกอบการที่มีความรู้จักคุ้นเคย หรือเป็นญาติพี่น้องกัน
- การรั บ สิ น บนจากสถานประกอบการ เพื่ อ ให้ ก ารรั บ รองค่ า ใช้ จ่ า ย
เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
2) การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประเด็น
- การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ทดสอบภายนอก
- การรับสินบนจากผู้เข้าทดสอบเพื่อให้ผ่านการทดสอบ
- การเอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้าทดสอบเพื่อให้ผ่านการทดสอบ เช่น การนาข้อสอบ
ไปเผยแพร่
- ในวัน ที่ทาการทดสอบมีผู้ทดสอบไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
และมาลงนามร่วมเป็นผู้ทดสอบในภายหลัง
๓๒

3.4 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกอบด้วย
๑) การตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ
แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
- ประเด็นการเรียกรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนจากสถานประกอบกิจการ
๒) การเก็บรักษาเงินของลูกจ้าง
3.5 สานักงานประกันสังคม ประกอบด้วย
๑) การติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบค้างชาระ
๒) การรับชาระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม มาตรา 40 นอกสถานที่ราชการด้วยระบบ
สารสนเทศ (ระบบเครือข่ายเสมือน Virtual Private Network : VPN)
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 3 - 1 ถึง 3 - 11)
รายงานผลการดาเนินงานตามรายละเอียดในกระบวนงาน ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกัน
ความเสี่ยง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

4. การติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
แนวทางการตรวจติดตาม
ตรวจติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ของแต่ละหน่วยงาน และในภาพรวมของจังหวัดเป็นรายไตรมาส ตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ในภาพรวม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. ๖3)
ใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 32
ไตรมาส ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖4)
ใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 54
ไตรมาส ๓ (เม.ย.- มิ.ย. ๖4)
ใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 77
ไตรมาส ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖4)
ใช้จ่ายร้อยละ 100
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 4)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสเป็นยอดสะสม โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน
กับข้อมูลในระบบ GFMIS เพื่อให้ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งรายงาน
ปัญหาและอุปสรรคในกรณีที่ไม่สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายที่กาหนด ทั้งนี้ ขอให้หน่วยรับตรวจตัดยอด
การรายงานพร้อมกัน ณ วันสิ้นเดือน ก่อนหน้าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานจะเข้าตรวจ (หรือวันที่
ตามที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานกาหนด)

5. การตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของสานักงาน/ฝ่ายแรงงานไทยในต่างประเทศ
ในสถานการณ์ปกติกระทรวงแรงงานจะกาหนดให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
เดิน ทางไปตรวจนิ เทศสานั กงานแรงงานไทยในต่างประเทศ เพื่อรับทราบสถานการณ์ด้านแรงงาน
ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานไทย
ในต่างประเทศ รวมทั้งตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ไปทางานในต่างประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงรับทราบรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการโดยเอกสาร

๓๓

แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 7)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน แผน/ผลการปฏิบัติงาน ข้อร้องทุกข์ของแรงงานไทย
ในต่างประเทศ และการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะตามแบบรายงาน
ที่กาหนด เพื่อผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานจะได้นาเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

6. การติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
แนวทางการตรวจติดตาม
เป็นการตรวจติดตามการยื่นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานในต่างประเทศ ที่ได้ดาเนินการยื่นเรื่องผ่านสานักงานแรงงานจังหวัด
รวมถึ ง ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ผลการด าเนิ น การตามข้ อ ร้ อ งเรี ย น ร้ อ งทุ ก ข์ ดั ง กล่ า ว ตรวจติ ด ตาม
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ผลสัมฤทธิ์/ความสาเร็จ) และติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 5)
รายงานข้อมูลการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ติดตามสิทธิประโยชน์แยกรายประเภท
การติ ด ตามบุ ค คลสู ญ หาย ถู ก ท าร้ า ย ขาดการติ ด ต่ อ และอื่ น ๆ จ านวนเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ที่ แ ล้ ว เสร็ จ
จานวนเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ หรือเรื่องค้างดาเนินการที่สานักงานแรงงาน
จังหวัด สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และสานักงาน/ฝ่ายแรงงานไทยในต่างประเทศ

๗. การติดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้รับจัดสรรจากพระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19
แนวทางการตรวจติดตาม
เป็นการติดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้รับจัดสรรจากพระราชกาหนด
ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 (พ.ร.ก.กู้เงินฯ 400,000 ล้านบาท)
เป็นการติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินกู้ในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมเพื่อให้การทางานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 6)
รายงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
เฉพาะจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

8. การตรวจราชการตามภารกิจอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ประเด็นนี้กาหนดไว้เพื่อรองรับในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงานไปตรวจราชการในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากแผนการตรวจราชการปกติ
แนวทางการตรวจติดตาม
ตรวจติดตามงานที่ได้รบั มอบหมายจากผู้บงั คับบัญชา
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ
รายงานตามประเด็นการตรวจราชการที่หน่วยงานต้นสังกัด/ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ที่รับผิดชอบเขตพื้นที่มอบหมายสั่งการ


๓๔

ภาคผนวก

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๑

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบที่
.
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ
(
)
เขตตรวจราชการที่
จังหวัด
.
วันที่
..
ณ ห้องประชุม
.

ข้อมูล ณ วันที่

.
๒

สารบัญ
หน้า
ข้อมูลผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดโดยสังเขป ทั้งนี้ สามารถนาเสนอโดย Infographic 1 - ๒ หน้ากระดาษ
๑.
1 การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ร่วมกับผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
๒. และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง)
๑.๑ การตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สปน. 1)
๑) การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในภาพรวม
๒) การจัดการแหล่งน้าชุมชนภาคการเกษตร
๓) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) -ไม่ต้องรายงาน๑.๒ การตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ -ไม่ต้องรายงาน๒) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/การพัฒนาเชิงพื้นที่ (ตามสภาพข้อเท็จจริงของเรื่อง และตามดุลพินิจของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี)
๑.๓ การตรวจติดตามงานอื่นๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มอบหมาย
- การตรวจติดตามการดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สปน. 2)
๒. การตรวจติดตามการดาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสาคัญของกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
๒.๑ นโยบายเร่งด่วน (แบบ สตป.ตร. ๒-๑) .......................................................................................................................................................................
๒.๒ นโยบายสาคัญ (แบบ สตป.ตร. ๒-๒) .........................................................................................................................................................................
๓. การตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน …………………………………………………………………………………….
๓.๑ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (แบบ สตป.ตร. ๓-๑ - สตป.ตร. ๓-๓).………………………………………………………………………..……………………………..
๓.๒ กรมการจัดหางาน (แบบ สตป.ตร. ๓-๔ - สตป.ตร. ๓-๕) ............................................................................................................................. .............
๓.๓ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (แบบ สตป.ตร. ๓-๖ - สตป.ตร. ๓-๗) .................................................................................................................................
๓.๔ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (แบบ สตป.ตร. ๓-๘ - สตป.ตร. ๓-๙) ...............................................................................................................
๓.๕ สานักงานประกันสังคม (แบบ สตป.ตร. ๓-๑๐ - สตป.ตร. ๓-๑๑) .............................................................................................................................

5
6

9
10
11
12
17
27
28 - 30
31 - 32
33 - 34
35 - 36
37 - 38
๓

๔. การติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
- แบบรายงานการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (แบบ สตป.ตร.๔)
5. การติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ผลสัมฤทธิ์/ความสาเร็จ) เกี่ยวกับการร้องทุกข์
ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานในต่างประเทศ (แบบ สตป.ตร. ๕)
6. การติดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้รับจัดสรรจากพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 (แบบ สตป.ตร. ๖ )

39
40
42
43

๔

๑. การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ร่วมกับผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
(แบบ สปน. ๑ – สปน. 2)
1.๑ การตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง (รายงานตาม แบบ สปน. ๑)
๑) การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในภาพรวม โดยการรับฟังปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อ
เป็นแนวทางปรับปรุงให้การดาเนินการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด : โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co – Payment)
๒) การจัดการแหล่งน้าชุมชนภาคการเกษตร โดยเน้นโครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
๓) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
๑.๒ การตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
๒) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/การพัฒนาเชิงพื้นที่ (ตามสภาพข้อเท็จจริงของเรื่อง และตามดุลพินิจของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี)

๑.๓ การตรวจติดตามงานอื่นๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย
- การตรวจติดตามการดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สปน.2)

๕

แบบรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สปน. ๑

การตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
๑.๑ การตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๑) การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในภาพรวม
(คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ให้กระทรวงแรงงานดาเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในภาคแรงงาน ซึ่งเป็นแรงงานจบใหม่ และผู้ประกอบการ
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยขอให้สานักงานแรงงานจังหวัดประสานสานักงานจัดหางานจังหวัด เพื่อขอทราบ
ผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co - Payment) ในภาพรวมของจังหวัด)
(๑) ข้อค้นพบ/ประเด็นปัญหา (สภาพปัญหา/ผลการดาเนินการในการขับเคลื่อนนโยบาย.........ในภาพรวมตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน)
............................................................................................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................................................................
(๒) ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
(๓) ข้อคิดเห็นจากที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ถ้ามี)
....................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
(๔) อื่น ๆ
....................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co – Payment ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ “กรมการจัดหางาน”
๖

๒) การจัดการแหล่งน้าชุมชนภาคการเกษตร
2.1) โครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ : ดาเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แนวทางการดาเนินงาน : ประเด็นการสนับสนุนเกษตรกร การพัฒนาการผลิต (ด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมง) เกษตรกรมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีความรู้และรอบรู้อย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ และสิ่งที่ต้องทาความเข้าใจ คือ สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศเกษตรของฟาร์ม เช่น สภาพพื้นที่ ชนิดดิน ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้น และสิ่งมีชีวิตที่เอื้ออานวยต่อการประกอบการผลิต นอกจากนี้ ยังต้องมีความรู้ปัจจัยภายนอก เช่น วิ ทยาการผลิตสมัยใหม่ ระบบตลาด
การซื้อ การขาย ปัจจัยการผลิต ระบบเศรษฐกิจและสินเชื่อ กฎเกณฑ์และกฎหมายของสังคม นโยบายของรัฐบาล และระบบเศรษฐกิจของภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน : จากข้อมูลข้างต้น “กฎเกณฑ์และกฎหมายของสังคม” หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สามารถให้การสนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับ
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน การประกันสังคมภาคสมัครใจมาตรา 40 (แรงงานนอกระบบ
แรงงานภาคเกษตร) เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถดาเนินการในเชิงรุกโดยสานักงานแรงงานจังหวัดในฐานะผู้แทนกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค ประสานหน่วยงานเจ้าภาพ
ในพื้นที่ คือ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจตามความเหมาะสมของแต่ล ะพื้นที่ อาทิ การบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
สนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมความรู้ด้านช่าง เป็นต้น
(๑) ข้อค้นพบ/ประเด็นปัญหา (สภาพปัญหา/ผลการดาเนินการในการขับเคลื่อนนโยบาย.........ในภาพรวมตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน)
............................................................................................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................................................................
(๒) ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................................................................................... ...........
....................................................................................................................................................................................................................................................
(๓) ข้อคิดเห็นจากที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ถ้ามี)
....................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................................................................
(๔) อื่น ๆ
....................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................................................................

๗

2.2) โครงการพัฒนาพื้ นที่ต้ นแบบการพั ฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” : ดาเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
แนวทางการดาเนินงาน : การฝึกอบรมทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สร้างพื้นที่เรียนรู้
ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างรายได้รายเดือนให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงาน
ที่อพยพกลับ ท้ อ งถิ่น และชุ มชน กระตุ้นการบริโ ภคภาคครัวเรื อนและเอกชน บูรณาการร่วมพัฒนาพื้ นที่ระดับต าบล พัฒนาการสร้างมาตรฐานการผลิ ต การแปรรู ป
และการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย สร้างระบบโปรแกรมและฐานข้อมูลพัฒนาระบบ
กระทรวงแรงงาน : จากข้อมูลข้างต้น “เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน” หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
สามารถให้การสนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน การประกั นสังคม
ภาคสมัครใจมาตรา 40 (แรงงานนอกระบบ แรงงานภาคเกษตร) การแนะแนวอาชีพ ข้อมูลตลาดแรงงาน สาหรับกลุ่มแรงงานที่อพยพบางส่วนอาจเคยเป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 33 เพื่อใช้สิทธิประกันสั งคมกรณีว่างงาน หรือกรณีชราภาพ (อายุ 55 ปีบริบูรณ์ และออกจากงาน) หรือสมัคร เป็นผู้ ประกันตนมาตรา 39 หรือ 40
ตามความต้องการ เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถดาเนินการในเชิงรุกโดยสานักงานแรงงานจังหวัดในฐานะผู้แทนกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค ประสานหน่วยงานเจ้าภาพ
ในพื้นที่ คือ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
(๑) ข้อค้นพบ/ประเด็นปัญหา (สภาพปัญหา/ผลการดาเนินการในการขับเคลื่อนนโยบาย.........ในภาพรวมตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน)
............................................................................................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................................................................
(๒) ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................................................................
(๓) ข้อคิดเห็นจากที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ถ้ามี)
....................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................................................................
(๔) อื่น ๆ
....................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................................................................
๘

2.3) โครงการก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน : ดาเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน เน้นการขุดสระน้าในพื้นที่ไร่นาโดยใช้เครื่องจักรและเกษตรกร
ร่วมออกค่าใช้จ่าย (ไม่ต้องรายงาน)
๓) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
(กระทรวงแรงงานไม่ได้เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

1.2 การตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (กระทรวงแรงงานไม่ได้เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
๒) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/การพัฒนาเชิงพื้นที่ (ตามสภาพข้อเท็จจริงของเรื่อง และตามดุลพินิจของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี)

๙

แบบรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สปน. 2

๑.๓ การตรวจติดตามการดาเนิน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ให้ข้อมูล : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (สานักงานแรงงานจังหวัด สานักงานจัดหางานจังหวัด สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
และสานักงานประกันสังคมจังหวัด)
คาชี้แจง : ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานรายงานผลการดาเนินงานตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน
ประเด็นการตรวจติดตาม : (การประชาสัมพันธ์เน้นย้าให้ กลุ่มแรงงาน ทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ ให้รับรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการปฏิบัติตน
เมื่อถูกสุนัขกัด และการป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มแรงงาน)
๑. สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าภายในจังหวัดที่เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา เป็นอย่างไร (วิเคราะห์สถานการณ์ปีก่อนและปัจจุบัน เป็นอย่างไร)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
๒๒. สรุปผลความคืบหน้าในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติในภาพรวม ดังนี้
๒.๑ การประชาสัมพันธ์เน้นย้าให้กลุ่มแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติรับรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการปฏิบัติตนเมื่อถูกสุนัขกัด
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
๒.๒ การป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มแรงงาน
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
๒.๓ สถิติจานวนแรงงานที่ได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อการป้องกันหรือเข้ารับการรักษาโรคพิษสุนัขบ้า ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
เรื่อง หลักเกณฑ์และจานวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ส
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...................
๒๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มแรงงาน
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

าฯ
๑๐

๒. การตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสาคัญของกระทรวงแรงงาน
ประจาปี(สาแรงงานจั
งบประมาณ
กรมพระศรีสวาง อมูล : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
งหวัด พ.ศ.
งหวัด ส2564
านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และ
สานักงานประกันสังคมจังหวัด)
(แบบ สตป.ตร. ๒ - ๑ – สตป.ตร. ๒ - ๒)

คาชี้แจง : ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานรายงานผลการดาเนินงานตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน

ประเด็นการตรวจติดตาม :
๒.๑ นโยบายเร่งด่วน (รายงานตามแบบ สตป.ตร. ๒-๑)
๒.๑.1 การสนับสนุนการจ้างงานเพื่อคนว่างงานในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโควิด - 19
๒.๑.๒ การยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Productive Labour)
๒.๑.๓ การส่งเสริมการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย
๒.๑.๔ การสนับสนุนการจ้างงานผู้สาเร็จการศึกษาใหม่
๒.2 นโยบายสาคัญ (รายงานตาม แบบ สตป.ตร. ๒-๒)
๒.๒.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพื่อมุ่งสู่ Tier 1
๒.๒.๒ การส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนา และสร้างหลักประกันทางสังคมสู่แรงงานนอกระบบ
๒.๒.๓ การบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)
๒.๒.๔ การดาเนินการด้าน Safety & Healthy Thailand
๒.๒.๕ การสนับสนุนส่งเสริมแรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการให้มีงานทา

๑๑

แบบ สตป.ตร. ๒ - ๑

แบบรายงานการตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสาคัญของกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๒.๑ นโยบายเร่งด่วน
ข้อที่

นโยบายเร่งด่วน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ที่หน่วยงาน
ในสังกัด รง. ได้รับ

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
บาท/คิดเป็นร้อยละ
ณ สิ้นเดือน....
พ.ศ. ........

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
/ข้อเสนอแนะ

๒.๑.๑ การสนับสนุนการจ้างงานเพื่อคนว่างงานในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโควิด - 19 (สป.)
๑) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
สป.
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
: ……..............
: …….........…..
* รายงานเฉพาะกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน โดยระบุ
เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
ประเภทของกลุ่ ม ผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ประเภท
: ….................
: ….................
ของงาน และพื้นที่ที่ทากิจกรรม
๒.๑.๒ การยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Productive Labour) (กพร.)
๑) โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากาลังคน
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
๑.๑) กิ จกรรม ศู นย์ ฝึ กอบรมความเป็ นเลิ ศ
ด้านเทคโนโลยีชั้นสูง : การฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน
*ระบุ ชื่อหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ครบทุกหลักสูตร หรือยกตัวอย่าง
บางหลักสูตร

กพร.
เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

๑๒

ข้อที่

นโยบายเร่งด่วน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ที่หน่วยงาน
ในสังกัด รง. ได้รับ

ผลการดาเนินการ

๑.๒) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทย
สู่ ร ะดั บ สากล ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รยกระดั บ ฝี มื อ
ช่างเชื่อมสากล สาขาช่างเชื่อมมาตรฐานสากล
และสาขาการพัฒ นาช่างเชื่อมรองรั บ การสอบ
มาตรฐานสากลชิ้นงานต่อตัวที
* ระบุ ประเภทของกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพ

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

๑.๓) กิจกรรม ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................
เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................
เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

๒) โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยว
และบริการ
*ระบุ ชื่ อหลั กสู ตรและประเภทของผู้ เข้ ารั บการ
พัฒนา

กพร.

๓) โครงการพั ฒนาบุ คลากรรองรั บอุ ตสาหกรรม
โลจิสติกส์ (2๖ จังหวัด 2๖ หน่วยงาน) : สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานนานาชาติ (เชียงแสน) สุพรรณบุรี ชัยนาท
ปราจีนบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ นครสวรรค์ พิจิตร
กาแพงเพชร เพชรบู ร ณ์ อุ ต รดิ ต ถ์ สุ โ ขทั ย เลย

กพร.

งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
บาท/คิดเป็นร้อยละ
ณ สิ้นเดือน....
พ.ศ. ........

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
/ข้อเสนอแนะ

๑๓

ข้อที่

นโยบายเร่งด่วน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ที่หน่วยงาน
ในสังกัด รง. ได้รับ

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
บาท/คิดเป็นร้อยละ
ณ สิ้นเดือน....
พ.ศ. ........

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
/ข้อเสนอแนะ

ล าปาง ล าพู น แพร่ สตู ล พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
นครปฐม เชียงใหม่ พะเยา)
*ระบุ ชื่ อหลั กสู ตรและประเภทของผู้ เข้ ารั บการ
พัฒนา
๔) โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและ
สมรรถนะแรงงาน
*ระบุ ชื่ อหลั กสู ตรและประเภทของผู้ เข้ ารั บการ
พัฒนา
๕) โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี
รองรับการทางานในศตวรรษที่ 21
(ด าเนิ น การทุ ก จั ง หวั ด ยกเว้ น จั ง หวั ด ชลบุ รี
จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา)
*ระบุชื่อ หลักสูตรและประเภทของผู้ เข้ารั บการ
เสริมสมรรถนะ

กพร.

๖) โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ
(2๘ จังหวัด : สมุทรปราการ สุพรรณบุรี ชลบุรี
ราชบุ รี นครราชสี ม า ขอนแก่ น อุ บ ลราชธานี
นครสวรรค์ พิ ษ ณุ โ ลก ล าปาง สุ ร าษฎร์ ธ านี
ส ง ข ล า ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ป ทุ ม ธ า นี
พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ระยอง อุดรธานี

กพร.

กพร.

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................
เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................
เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

๑๔

ข้อที่

นโยบายเร่งด่วน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เชี ย งใหม่ เชี ย งราย ภู เ ก็ ต นครศรี ธ รรมราช
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส น่าน แพร่ และพะเยา)
*ระบุ ชื่อหลักสูตรและประเภทของผู้เข้าร่วมโครงการ
๗) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
* ระบุ รายละเอียดโครงการโดยย่อ

กพร.

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ที่หน่วยงาน
ในสังกัด รง. ได้รับ

ผลการดาเนินการ

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................
เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................
เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
บาท/คิดเป็นร้อยละ
ณ สิ้นเดือน....
พ.ศ. ........

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
/ข้อเสนอแนะ

๒.๑.๓ การส่งเสริมการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (กสร.)
๑) กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถาน
ประกอบกิ จ การมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกับ
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านแรงงาน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
1.1) กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความรู้ ม าตรฐาน
แรงงานไทยและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
(Corporate Social Responsibility : CSR)
1.2) กิจกรรมให้สถานประกอบกิจการได้รับ
การรับรองมาตรฐานแรงงานไทยหรือประกาศ
แสดงตนเอง
*ระบุ ประเภทกิจกรรม

กสร.

๒.๑.๔ การสนับสนุนการจ้างงานผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ (กกจ.)
๑๕

ข้อที่

นโยบายเร่งด่วน

๑) โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สาหรับ
ผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน
*ระบุ วิธีดาเนินโครงการโดยย่อ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กกจ.

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ที่หน่วยงาน
ในสังกัด รง. ได้รับ

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
บาท/คิดเป็นร้อยละ
ณ สิ้นเดือน....
พ.ศ. ........

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
/ข้อเสนอแนะ

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

๑๖

แบบ สตป.ตร. ๒ - 2

แบบรายงานการตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วน และนโยบายสาคัญของกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๒.๒ นโยบายสาคัญ
ข้อที่

นโยบายสาคัญ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ที่หน่วยงาน
ในสังกัด รง. ได้รับ

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
บาท/คิดเป็นร้อยละ
ณ สิ้นเดือน....
พ.ศ. ........

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
/ข้อเสนอแนะ

๒.๒.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพื่อมุ่งสู่ Tier 1 (สป./กกจ./กสร.)
๑) โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ไปสู่การปฏิบัติ
*ระบุ กิจกรรมของโครงการ
๒) กิจกรรมตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว
และสถานประกอบการ
*ระบุ กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบ

สป.

กกจ.

๓) โครงการคุ้ ม ครองป้ อ งกั น การหลอกลวง
และลักลอบไปทางานต่างประเทศ
*ระบุ กิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายของโครงการ

กกจ.

๔) กิ จ กรรม การ สร้ า งคว ามตระหนั ก รู้
แก่แรงงานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
*ระบุ กิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม

กกจ.

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................
เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................
เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................
เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................
เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................
เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................
เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................
๑๗

ข้อที่

นโยบายสาคัญ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๕) โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง
(22 จังหวัดชายทะเล)
*ระบุ การดาเนินงานของศูนย์ฯ โดยย่อ

กกจ.

๖) กิจกรรม กากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการ
ปฏิบั ติตามกฎหมายและสนั บ สนุ น ให้ แรงงาน
มีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
๖.๑) กิจกรรมตรวจแรงงานในระบบเพื่อคุ้มครอง
แรงงานในระบบที่เป็นลูกจ้างทั้งแรงงานไทย
และแรงงานต่ า งด้ า วให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิป ระโยชน์
ตามกฎหมาย
*ระบุ กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการตรวจ ประเภท
ของการกระทาผิด และผลการดาเนินการตาม
กฎหมายต่อนายจ้ าง และลู กจ้ าง หรื อผู้ ร่ว ม
กระทาผิด
๖.๒) กิจกรรมตรวจแรงงานนอกระบบเพื่อ
คุ้ มครองสิ ทธิ แรงงานนอกระบบ และป้ องกั น
ปั ญ หาการใช้ แ รงงานที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมระหว่าง
นายจ้ า ง - ลู ก จ้ า ง และระหว่ า งผู้ จ้ า งงาน
และผู้รับงานไปทาที่บ้าน

กสร.

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ที่หน่วยงาน
ในสังกัด รง. ได้รับ

ผลการดาเนินการ

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
บาท/คิดเป็นร้อยละ
ณ สิ้นเดือน....
พ.ศ. ........

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
/ข้อเสนอแนะ

๑๘

ข้อที่

นโยบายสาคัญ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ที่หน่วยงาน
ในสังกัด รง. ได้รับ

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
บาท/คิดเป็นร้อยละ
ณ สิ้นเดือน....
พ.ศ. ........

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
/ข้อเสนอแนะ

*ระบุ กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการตรวจ ประเภท
ของการกระทาผิด และผลการดาเนินการตาม
กฎหมายต่อผู้กระทาผิดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๑๙

ข้อที่

นโยบายสาคัญ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๗) กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลให้
แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
๗.๑) กิ จกรรมตรวจสถานประกอบกิ จการ
ที่ เสี่ ยงต่ อการใช้ แรงงานเด็ ก แรงงานบั ง คั บ
แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
(กิจการเกี่ยวเนื่องประมงทะเล กิจการผลิตสินค้า
จากอ้อย กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม กุ้ง ปลา ฟาร์ม
เลี้ ยงสั ตว์ ปี ก ฟาร์ มหมู หรื อฟาร์ มเลี้ ยงสั ตว์
ประเภทอื่น ๆ รวมทั้งกิจการที่เป็นห่วงโซ่การผลิตดังกล่าว
ทุกแห่ง กิจการก่อสร้าง งานที่เข้าข่าย 3D เป็นต้น)
*ระบุ กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการตรวจ ประเภท
ของการกระทาผิด และผลการดาเนินการตาม
กฎหมายต่อนายจ้ าง และลู กจ้ าง หรื อผู้ ร่ว ม
กระทาผิด
๗.๒) กิ จกรรมส่ งเสริ มความรู้ สถานประกอบ
กิจการด้านแนวปฏิบัติ การใช้แรงงานที่ดี (GLP)
เพื่อไปใช้ในการบริหารกิจการ/ธุรกิจ
*ระบุ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม

กสร.

๘) กิจกรรมกากับ ดูแล แรงงานในเรือประมงทะเล
ให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย : กิจกรรม
บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมง
ทะเลในพื้ น ที่ 22 จั ง หวั ด ชายทะเล เพื่ อ ให้

กสร.

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ที่หน่วยงาน
ในสังกัด รง. ได้รับ

ผลการดาเนินการ

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
บาท/คิดเป็นร้อยละ
ณ สิ้นเดือน....
พ.ศ. ........

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
/ข้อเสนอแนะ

๒๐

ข้อที่

นโยบายสาคัญ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ที่หน่วยงาน
ในสังกัด รง. ได้รับ

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
บาท/คิดเป็นร้อยละ
ณ สิ้นเดือน....
พ.ศ. ........

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
/ข้อเสนอแนะ

การแก้ ไขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ด้ า นแรงงาน
และการใช้ แ รงงานเด็ ก ในรู ป แบบที่ เ ลวร้ า ย
มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบฯ
*ระบุ ประเภทของการกระทาผิดที่พบ และผล
การดาเนินการตามกฎหมายต่อนายจ้าง ลูกจ้าง
เจ้าของเรือ และผู้ร่วมกระทาผิด รวมถึงผลการ
ดาเนินการ ณ ศูนย์ PIPO
๒.๒.๒ การส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนา และสร้างหลักประกันทางสังคมสู่แรงงานนอกระบบ (กพร./กสร./สปส.)
๑) โครงการฝึ กอบรมแรงงานกลุ่ มเป้ าหมาย
เฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
(กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ : ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด
ผู้ ต้ องขั ง/เยาวชนสถานพิ นิ จ คนพิ การ/ผู้ ดู แล
คนพิการ แรงงานนอกระบบ ทหารเกณฑ์ก่อนปลด
ประจาการ แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ)
*ระบุ ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม และประเภท
ของกลุ่มที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

กพร.

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

๒๑

ข้อที่

นโยบายสาคัญ

๒) กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
๒.๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
แรงงานนอกระบบ
*ระบุ ประเภทของกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
บาท/คิดเป็นร้อยละ
ณ สิ้นเดือน....
พ.ศ. ........

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
/ข้อเสนอแนะ

กสร.

๒.๒) ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม
แรงงานนอกระบบ
*ระบุ ประเภทของกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม
๓) โครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัคร
เข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ที่หน่วยงาน
ในสังกัด รง. ได้รับ

สปส.

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................
เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................
เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

๒.๒.๓ การบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) (กกจ./กพร.)
๑) กิจกรรมการพิจารณาอนุญาตทางานแบบ
เบ็ดเสร็จในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (10 จังหวัด
: ตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา ตราด หนองคาย
นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี)

กกจ.

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................
๒๒

ข้อที่

นโยบายสาคัญ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ที่หน่วยงาน
ในสังกัด รง. ได้รับ

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
บาท/คิดเป็นร้อยละ
ณ สิ้นเดือน....
พ.ศ. ........

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
/ข้อเสนอแนะ

*ระบุ สัญชาติผู้ได้รับการพิจารณาอนุญาต
ทางาน แบบเบ็ดเสร็จมากที่สุด ๓ อันดับแรก
2) การให้ บ ริ ก ารแนะแนวอาชี พ ในเขตพั ฒ นา
พิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)

*ระบุ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการแนะแนว
อาชีพ
3) โครงการพัฒ นาทักษะแรงงานเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (3 จังหวัด 4 หน่วยงาน
ชลบุรี/MARA ระยอง ฉะเชิงเทรา)
*ระบุ ชื่อหลักสูตร และกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะ
4) โครงการเพิ่มทักษะกาลั งแรงงานในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (10 จังหวัด : สระแก้ว
กาญจนบุ รี มุ ก ดาหาร ตาก สงขลา ตราด
หนองคาย นครพนม เชียงราย และนราธิวาส)
*ระบุ ชื่อหลักสูตร และกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การเพิ่มทักษะ

กกจ.

กพร.

กพร.

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................
เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................
เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............

เชิงปริมาณ
: ……..............

๒.๒.๔ การดาเนินการด้าน Safety & Healthy Thailand (กสร./สปส.)
๑) กิจกรรมกากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุนให้แรงงาน

กสร.

๒๓

ข้อที่

นโยบายสาคัญ

มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย ที่ดีในการ
ทางาน
*ระบุ ประเภทกิ จกรรม และกลุ่ มเป้ าหมายที่
ได้รับ การกากับ ดูแล
๒) กิจกรรมขับเคลื่อนและยกระดับการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ในสถานประกอบกิจการ
2.1) โครงการสร้างการรับรู้ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยแรงงานนอกระบบ ภาคเกษตร
เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้ อมการทางาน และลด
ปั จจั ยเสี่ ยงต่ อการสั มผั ส สารเคมี อั นตราย เพื่ อ
ขั บ เคลื่ อนความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย
ของประเทศไทย (เฉพาะพื้นที่ ศปข.)
*ระบุ ประเภทกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ
๒.2) กิจกรรมพัฒนาสถานประกอบกิจการ
ต้นแบบระบบการบริหารและจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทางาน
สู่อาเซียน
*ระบุ ประเภทกิจกรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ที่หน่วยงาน
ในสังกัด รง. ได้รับ

ผลการดาเนินการ

เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
บาท/คิดเป็นร้อยละ
ณ สิ้นเดือน....
พ.ศ. ........

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
/ข้อเสนอแนะ

กสร.

๒๔

ข้อที่

นโยบายสาคัญ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2.3) โครงการเร่งรัดการตรวจและพัฒนา
ระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
เชิงรุกในสถานประกอบกิจการประเภทกลุ่มเสี่ยง
*ระบุ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจและพัฒนา
๓) โครงการ “Healthy Thailand” เพื่อผู้ประกันตน
ผ่านหลัก 3H
*ระบุ รายละเอี ย ดกิ จ กรรมแยกตาม 3H
รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

สปส.

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ที่หน่วยงาน
ในสังกัด รง. ได้รับ

ผลการดาเนินการ

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
บาท/คิดเป็นร้อยละ
ณ สิ้นเดือน....
พ.ศ. ........

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
/ข้อเสนอแนะ

๒.๒.๕ การสนับสนุนส่งเสริมแรงงานผู้สูงอายุ และแรงงาน คนพิการให้มีงานทา (กกจ./สปส.)
๑) กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ให้ผู้สูงอายุ
*ระบุ ประเภทกิจกรรมที่ส่งเสริมและกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วม
๒) กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุ
*ระบุ ประเภทกิจกรรมที่ส่งเสริมและกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วม

กกจ.

กกจ.

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................
เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................
เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................
๒๕

ข้อที่

นโยบายสาคัญ

๓) โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ
3.1) กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทา
*ระบุ รายละเอียดกิจกรรมโดยย่อ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กกจ.

๓.๒) กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทางานในหน่วยงาน
ภาครัฐ
*ระบุ รายละเอียดกิจกรรมโดยย่อ
๔) โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทางาน
กับสานักงานประกันสังคม
*ระบุ วิธีการคัดเลื อกผู้ สู งอายุ และประเภท
งานที่ว่าจ้าง

สปส.

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ที่หน่วยงาน
ในสังกัด รง. ได้รับ

ผลการดาเนินการ

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................
เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................
เชิงปริมาณ
: ……..............
เชิงคุณภาพ
: ….................

งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
บาท/คิดเป็นร้อยละ
ณ สิ้นเดือน....
พ.ศ. ........

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
/ข้อเสนอแนะ

๒๖

๓. การตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
(แบบ สตป.ตร. ๓-๑ – สตป.ตร. ๓-๑๑)
๓.๑ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๑) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
1.1) กิจกรรม จ้างงานเร่งด่วน
1.2) กิจกรรม พัฒนาทักษะฝีมือ
2) การควบคุมการใช้รถราชการ
๓.๒ กรมการจัดหางาน
๑) กระบวนงาน การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
๒) กระบวนงาน การนาส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
๓.๓ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑) การพิจารณารับรองค่าใช้จ่ายหลักสูตรในการฝึกอบรม
๒) การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
๓.๔ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๑) การตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
- ประเด็นการเรียกรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนจากสถานประกอบกิจการ
๒) การเก็บรักษาเงินของลูกจ้าง
๓.๕ สานักงานประกันสังคม
๑) การติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบค้างชาระ
๒) การรับชาระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 นอกสถานที่ราชการด้วยระบบสารสนเทศ
(ระบบเครือข่ายเสมือน Virtual Private Network : VPN)
๒๗

แบบ สตป.ตร. ๓-1

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
หน่วยงาน : สานักงานแรงงานจังหวัด
วันที่ตรวจ

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
.

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ : กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
๑. หน่วยงานไม่ได้พิจารณาการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่กาหนด
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณและการดาเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกาหนด
๓. การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ ดาเนินการไม่ครบทุกราย
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
๓. …………………………………………………………………………………………………………………..
ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ :
………………………………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………

๒๘

แบบ สตป.ตร. ๓-๒

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
หน่วยงาน : สานักงานแรงงานจังหวัด
วันที่ตรวจ

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
.

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ : กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
๑. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด (ให้พิจารณาว่ากลุ่มผ่านการฝึกมีศักยภาพ และสามารถต่อยอดการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน
เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ)
๒. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการฯ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมจริง หรือเข้าร่วมอบรมไม่ครบตามระยะเวลาที่กาหนด
4. การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ ดาเนินการไม่ครบทุกราย
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
๓. …………………………………………………………………………………………………………………..
ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ :
………………………………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………
๒๙

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
หน่วยงาน : สานักงานแรงงานจังหวัด
วันที่ตรวจ

แบบ สตป.ตร. ๓-๓

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
.

ชื่อกระบวนงาน การควบคุมการใช้รถราชการ
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
๑. การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนารถราชการไปใช้ส่วนตัว
การขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น
๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทาเอกสารควบคุม
การใช้รถราชการ เป็นต้น
๓. การเก็บรักษา ซ่อมบารุง รถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เช่น การนารถราชการไปเก็บรักษาที่อื่น จัดทาเอกสารการซ่อมบารุงไม่ถูกต้อง/เป็นปัจจุบัน เป็นต้น
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ :
………………………………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………
๓๐

แบบ สตป.ตร. ๓-๔

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
หน่วยงาน : สานักงานจัดหางานจังหวัด
วันที่ตรวจ

กรมการจัดหางาน
.

ชื่อกระบวนงาน การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
๑. เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน มิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด และได้นาบัตรของบุคคลอื่นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมาทาการจ่ายเงินแทนผ่านเครื่อง EDC
๒. การรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มิได้ดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๓. มิได้เก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้เพื่อประกอบการตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. ๒๕๒๖
๔. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS มิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๕. ทุกสิ้นวันมิได้มีการสอบทานกันระหว่างผู้มีหน้าที่ด้านรับเงินและผู้มีหน้าที่ด้านการพิจารณาอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………………..
ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ :
………………………………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………
๓๑

แบบ สตป.ตร. ๓-๕

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
หน่วยงาน : สานักงานจัดหางานจังหวัด
วันที่ตรวจ

กรมการจัดหางาน
.

ชื่อกระบวนงาน การนาส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่มิได้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สาหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรั บชาระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร
๒. เจ้าหน้าที่มิได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สาหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับชาระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร
ผ่านระบบ Internet Banking (KTB Corporate Online) เพื่อนาส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลัง
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………………..
ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ :
………………………………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………
๓๒

แบบ สตป.ตร. ๓-6

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
หน่วยงาน : สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
วันที่ตรวจ.........................................................

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ชื่อกระบวนงาน การพิจารณารับรองค่าใช้จ่ายหลักสูตรในการฝึกอบรม
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
๑. เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติและอานวยความสะดวกที่เอื้อประโยชน์ให้กับสถานประกอบการที่มีความรู้จักคุ้นเคย หรือเป็นญาติพี่น้องกัน
๒. การรับสินบนจากผู้สถานประกอบการ เพื่อให้การรับรองค่าใช้จ่ายเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………………..
ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ :
………………………………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………
๓๓

แบบ สตป.ตร. ๓-๗

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
หน่วยงาน : สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
วันที่ตรวจ.........................................................

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ชื่อกระบวนงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
1. การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ทดสอบภายนอก
2. การรับสินบนจากผู้เข้าทดสอบเพื่อให้ผ่านการทดสอบ
๓. การเอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้าทดสอบเพื่อให้ผ่านการทดสอบ เช่น การนาข้อสอบไปเผยแพร่
๔. ในวันที่ทาการทดสอบมีผู้ทดสอบไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และมาลงนามร่วมเป็นผู้ทดสอบในภายหลัง
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
๓. …………………………………………………………………………………………………………………..
๔. …………………………………………………………………………………………………………………...
ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ :
………………………………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………
๓๔

แบบ สตป.ตร. ๓-๘

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
หน่วยงาน : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
วันที่ตรวจ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
.

ชื่อกระบวนงาน การตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
(ประเด็น การเรียกรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนจากสถานประกอบกิจการ)
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
ในกรณีที่พบสถานประกอบกิจการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อาจมีพนักงานตรวจแรงงานเรียกรับผลกระโยชน์จากสถานประกอบกิจการ
หรือสถานประกอบกิจการมีการเสนอสินบนให้กับพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการลงโทษตามกฎหมายหรือลงโทษน้อยกว่าความผิด
ที่ได้กระทาจริง
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
๓. …………………………………………………………………………………………………………………..
๔. …………………………………………………………………………………………………………………...
ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ :
………………………………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………
๓๕

แบบ สตป.ตร. ๓-๙

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
หน่วยงาน : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
วันที่ตรวจ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
.

ชื่อกระบวนงาน การเก็บรักษาเงินของลูกจ้าง
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
- การเก็บรักษาเงินของลูกจ้าง กรณีลูกจ้างยื่นคาร้องเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งนายจ้างนาเงินมาวางต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ก่อนที่จะมีคาสั่งให้นายจ้างปฏิบัติ และกรณี
ที่นายจ้างพร้อมจะจ่ายเงินให้ลูกจ้าง ตามมาตรา 9 จึงนาเงินนั้นมามอบให้แก่อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเกิดการทุจริต
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
๓. …………………………………………………………………………………………………………………..
๔. …………………………………………………………………………………………………………………...
ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ :
………………………………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………
๓๖

แบบ สตป.ตร. ๓-๑๐

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
หน่วยงาน : สานักงานประกันสังคมจังหวัด
วันที่ตรวจ

สานักงานประกันสังคม
.

ชื่อกระบวนงาน การติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบค้างชาระ
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
๑. การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายจ้าง
๒. เมื่อออกหนังสือเตือนแล้ว นายจ้างนาเงินมาชาระ เจ้าหน้าที่ไม่นาเงินเข้าระบบและนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
๓. …………………………………………………………………………………………………………………..
๔. …………………………………………………………………………………………………………………...
ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ :
………………………………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………
๓๗

แบบ สตป.ตร. ๓-๑๑

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
หน่วยงาน : สานักงานประกันสังคมจังหวัด
วันที่ตรวจ

สานักงานประกันสังคม
.

ชื่อกระบวนงาน การรับชาระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 นอกสถานที่ราชการด้วยระบบสารสนเทศ
(ระบบเครือข่ายเสมือน Virtual Private Network : VPN)
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือแนวปฏิบัติ
๒. รับชาระเงินสมทบแต่ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
3. ไม่นาเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารหรือเก็บเข้าตู้นิรภัยภายในวันที่รับชาระเงิน
4. ไม่จัดทารายงานเงินคงเหลือและรายงานรับเงินประจาวัน
วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
๓. …………………………………………………………………………………………………………………..
ลาดับ

รายละเอียดในกระบวนงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์จากการ
ป้องกันความเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ :
………………………………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………
๓๘

๔. การติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563)

(แบบ สตป.ตร. ๔)

๓๙

แบบ สตป.ตร. 4

แบบรายงานการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
 ไตรมาส ๑ (ต.ค. - ธ.ค. 63) เกณฑ์การใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 32  ไตรมาส ๒ (ม.ค. - มี.ค. 64) เกณฑ์การใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 54
 ไตรมาส ๓ (เม.ย. - มิ.ย. 64) เกณฑ์การใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 77  ไตรมาส ๔ (ก.ค. - ก.ย. 64) เกณฑ์การใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 100
การเบิกจ่าย ณ วันที่.........................................

หน่วยงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
ทั้งปี(บาท)

งบประมาณ
ที่ได้รับโอน
เพิ่มเติม (บาท)

รวม
งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทัง้ ปี 2564)
ไตรมาสที่ ๑
ผลการ
ใช้จ่าย(บาท)

ร้อยละ

ไตรมาสที่ ๒
ผลการ
ใช้จ่าย(บาท)

ร้อยละ

ไตรมาสที่ ๓
ผลการ
ใช้จ่าย(บาท)

ร้อยละ

ไตรมาสที่ ๔
ผลการ
ใช้จ่าย(บาท)

ร้อยละ

สรจ.
สจจ.
สพร./สนพ.
สสค.
สปจ.
.............
รวม

หมายเหตุ

1. ผลการใช้จ่ายตัดยอด ณ สิน้ เดือน ก่อนการมาตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน โดยใช้ผลการเบิกจ่ายตามระบบ GFMIS
2. ผลการใช้จ่ายเป็นยอดสะสมของแต่ละเดือน
๓. เกณฑ์การใช้จ่ายรายเดือนหน้าถัดไป

๔๐

การติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 32
ณ เดือนตุลาคม 2563
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.67
ณ เดือนพฤศจิกายน 2563
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 21.33
ณ เดือนธันวาคม 2563
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 32.00
ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2564) ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 54
ณ เดือนมกราคม 2564
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 39.33
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 46.66
ณ เดือนมีนาคม 2564
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 54.00
ไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 77
ณ เดือนเมษายน 2564
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 61.67
ณ เดือนพฤษภาคม 2564
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 69.34
ณ เดือนมิถุนายน 2564
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 77.00
ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564) ภาพรวมร้อยละ 100
ณ เดือนกรกฎาคม 2564
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 84.67
ณ เดือนสิงหาคม 2564
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.34
ณ เดือนกันยายน 2564
ภาพรวมร้อยละ 100.00

๔๑

แบบ สตป.ตร. ๕

๕. การติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ผลสัมฤทธิ์/ความสาเร็จ)
เกี่ยวกับการร้องทุกข์ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานในต่างประเทศ
ประเภทของเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

ผลการดาเนินงาน

๑. ติดตามสิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินคืนภาษี ๑. รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน รวมจานวน
ราย (* ** ***)
เงินค่าจ้างค้างจ่าย เงินประกันเดินทางกลับ ฯลฯ
- ติดตามสิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน
ราย*
๒. ติดตามบุคคลสูญหาย/ถูกทาร้าย/ขาดการติดต่อ
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น
บาท
๓. อื่น ๆ (ระบุ)
ประเทศ
แยกเป็น (ประเภทเงินที่ติดตาม)
๑)
๒)
3)
..
*ประเทศ
แยกเป็น (ประเภทเงินที่ติดตาม)
๑)
๒)
3)
.
ฯลฯ
- ติดตามบุคคลสูญหาย/ถูกทาร้าย/ขาดการติดต่อ รวม
ราย**
แยกเป็น ๑) สูญหาย
ราย ๒) ถูกทาร้าย
ราย
๓) ขาดการติดต่อ
ราย
- อื่น ๆ (ระบุ)
ราย***
แยกเป็น ๑)
๒)
๓)
.
๒. จานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (ปิดเคส)
ในช่วงการรายงานผล จานวน เรื่อง ได้แก่
.
๓. จานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ยังค้างดาเนินการ แยกเป็น
 ค้างดาเนินการที่ สรจ.
ราย เนื่องจาก
.
 ค้างดาเนินการที่ สปร.
ราย เนื่องจาก
.
 ค้างดาเนินการที่ สนร.
ราย เนื่องจาก
.

ปัญหา อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข

หมายเหตุ
*สานักงานแรงงาน
จังหวัด

๔๒

แบบ สตป.ตร. 6

6. การติดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้รับจัดสรรจากพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19
(พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาท)
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข

หน่วยงานที่จัดสรรงบประมาณ
(กระทรวงแรงงาน/
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด)

1
2
3
4
5

๔๓

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (……………………….)
รอบที่ ……………………………………….
เขตตรวจราชการที่..........จังหวัด..........................
วันที.่ .................................................
ณ ห้องประชุม.............................................................

สารบัญ
หน้า
แผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
๑. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ไปสู่การปฏิบัติ
๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
๓. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
๔. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
๕. การจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
๖. การสารวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ
๗. โครงการจัดทาดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสารวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ
๘. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
๙. การสารวจค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทางานในภาคอุตสาหกรรม
๑๐. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า ๑๐ คนลงมา (อาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด)
๑๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๒. การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน (ชี้เป้า)
๑๓. ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
๑๔. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด
๑๕. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแรงงานระดับภูมิภาค
๑๖. การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์)
๑๗. การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
๑๘. การประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
“การประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”
๑๙. การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการบริการด้านแรงงาน
๒๐. การติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
๒๑. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
๑. โครงการขับเคลือ่ นกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ไปสู่การปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
สาระสาคัญของโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
(บาท) งบประมาณ (ร้อยละ)

ปัญหาอุปสรรคที่พบ
และแนวทางแก้ไข

๑

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
วัตถุประสงค์
สาระสาคัญของโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
(บาท) งบประมาณ (ร้อยละ)

ปัญหาอุปสรรคที่พบ
และแนวทางแก้ไข

๒

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
๓. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
วัตถุประสงค์
สาระสาคัญของโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
(บาท) งบประมาณ (ร้อยละ)

ปัญหาอุปสรรคที่พบ
และแนวทางแก้ไข

๓

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
๔. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
วัตถุประสงค์
สาระสาคัญของโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
(บาท) งบประมาณ (ร้อยละ)

ปัญหาอุปสรรคที่พบ
และแนวทางแก้ไข

๔

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
๕. การจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
วัตถุประสงค์
สาระสาคัญของโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
(บาท) งบประมาณ (ร้อยละ)

ปัญหาอุปสรรคที่พบ
และแนวทางแก้ไข

๕

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
๖. การสารวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ
วัตถุประสงค์
สาระสาคัญของโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
(บาท) งบประมาณ (ร้อยละ)

ปัญหาอุปสรรคที่พบ
และแนวทางแก้ไข

๖

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
๗. โครงการจัดทาดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสารวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ
วัตถุประสงค์
สาระสาคัญของโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
(บาท) งบประมาณ (ร้อยละ)

ปัญหาอุปสรรคที่พบ
และแนวทางแก้ไข

๗

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
๘. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
วัตถุประสงค์
สาระสาคัญของโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
(บาท) งบประมาณ (ร้อยละ)

ปัญหาอุปสรรคที่พบ
และแนวทางแก้ไข

๘

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
๙. การสารวจค่าใช้จา่ ยที่จาเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทางานในภาคอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์
สาระสาคัญของโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
(บาท) งบประมาณ (ร้อยละ)

ปัญหาอุปสรรคที่พบ
และแนวทางแก้ไข

๙

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
๑๐. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการที่มลี ูกจ้างต่ากว่า ๑๐ คนลงมา (อาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด)
วัตถุประสงค์
สาระสาคัญของโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
(บาท) งบประมาณ (ร้อยละ)

ปัญหาอุปสรรคที่พบ
และแนวทางแก้ไข

๑๐

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
๑๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วัตถุประสงค์
สาระสาคัญของโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
(บาท) งบประมาณ (ร้อยละ)

ปัญหาอุปสรรคที่พบ
และแนวทางแก้ไข

๑๑

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
๑๒. การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นทีโ่ ดยอาสาสมัครแรงงาน (ชี้เป้า)
วัตถุประสงค์
สาระสาคัญของโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
(บาท) งบประมาณ (ร้อยละ)

ปัญหาอุปสรรคที่พบ
และแนวทางแก้ไข

๑๒

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
๑๓. ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
วัตถุประสงค์
สาระสาคัญของโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
(บาท) งบประมาณ (ร้อยละ)

ปัญหาอุปสรรคที่พบ
และแนวทางแก้ไข

๑๓

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
๑๔. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด
วัตถุประสงค์
สาระสาคัญของโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
(บาท) งบประมาณ (ร้อยละ)

ปัญหาอุปสรรคที่พบ
และแนวทางแก้ไข

๑๔

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
๑๕. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแรงงานระดับภูมิภาค
วัตถุประสงค์
สาระสาคัญของโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
(บาท) งบประมาณ (ร้อยละ)

ปัญหาอุปสรรคที่พบ
และแนวทางแก้ไข

๑๕

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
๑๖. การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ค่าใช้จา่ ยประชาสัมพันธ์)
วัตถุประสงค์
สาระสาคัญของโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
(บาท) งบประมาณ (ร้อยละ)

ปัญหาอุปสรรคที่พบ
และแนวทางแก้ไข

๑๖

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
๑๗. การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
วัตถุประสงค์
สาระสาคัญของโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
(บาท) งบประมาณ (ร้อยละ)

ปัญหาอุปสรรคที่พบ
และแนวทางแก้ไข

๑๗

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
๑๘. การประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
“การประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”
วัตถุประสงค์
สาระสาคัญของโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
(บาท) งบประมาณ (ร้อยละ)

ปัญหาอุปสรรคที่พบ
และแนวทางแก้ไข

๑๘

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
๑๙. การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการบริการด้านแรงงาน
วัตถุประสงค์
สาระสาคัญของโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
(บาท) งบประมาณ (ร้อยละ)

ปัญหาอุปสรรคที่พบ
และแนวทางแก้ไข

๑๙

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
๒๐. การติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
สาระสาคัญของโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
(บาท) งบประมาณ (ร้อยละ)

ปัญหาอุปสรรคที่พบ
และแนวทางแก้ไข

๒๐

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
๒๑. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
วัตถุประสงค์
สาระสาคัญของโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
(บาท) งบประมาณ (ร้อยละ)

ปัญหาอุปสรรคที่พบ
และแนวทางแก้ไข

๒๑

สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานตรวจราชการ
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2232 11๙๘, 0 2643 4476

