๑

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ

คู่มือการปฏิบัติงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินการ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
จัดทาโดย
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน
การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่ใช้บังคับ

………………….
………………….
………………….

การอนุมัติเอกสาร
ลงนาม
ลายมือชื่อ

จัดทาโดย

ชื่อ - สกุล นายเทพบดี แลกันทะ
นางสาวพิมพ์นิภา ทวีธนวิริยา
นายพีรนันท์ สุวรรณมณี
นายอานุภาพ งีสันเทียะ
นางสาวปิยนุช บทมาตย์
นางสาวปภาวี ปันดอนตอง
ตาแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
นักวิชาการแรงงาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิชาการ

ตรวจสอบโดย

อนุมัติโดย

นางสาวสุรีย์พร ทัพสุต

นางศิริลักษณ์ ฉกะนันท์

ผู้อานวยการกลุ่มงานนโยบาย
เศรษฐกิจการแรงงานระหว่าง
ประเทศ

ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน

คานา
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านกลุ่ ม งานนโยบายเศรษฐกิ จ การแรงงาน
ระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ งาน โดยได้ อธิบายรายละเอียดของ
กระบวนงาน ขั้นตอนในการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนงาน และการติดต่อและประสานงาน เพื่อให้ เกิด
ความสะดวกและง่ายต่อการทาความเข้าใจ และใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานให้บรรลุตามข้อกาหนดสาคัญ
ของแต่ ล ะกระบวนงาน ทั้ ง ยั ง เพื่ อ ลดข้ อผิ ด พลาดที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน อั น จะส่ ง ผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ สามารถใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มงาน และผู้อ่านทุกท่าน
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน
มีนาคม 2565

สารบัญ
วัตถุประสงค์
ขอบเขตในการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
คาจากัดความ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
การทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
แนวทางแก้ไข
การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน
ผังการไหลของกระบวนการ (Workflow Chart)
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน: แนวทางในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
การติดตามและประเมินผลตามคู่มือการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงาน
ให้ผู้บริหารทราบ
เอกสารอ้างอิง

หน้า
7
7
7
7
8
9
10
14
15
15
15

๗

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตารางที่ 2 การคัดเลือกกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข้อกาหนดที่สาคัญ (ความต้องการ/ความคาดหวัง)
ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตารางที่ 4 ตารางการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ

หน้า
7
10
11
12

๗

สารบัญรูปภาพ
รูปที่ 1 ผังการไหลเวียนของกระบวนการเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และเชิงยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ

หน้า
14
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คูม่ ือปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นเอกสารที่จัดทาขึ้นเพื่ออธิบายขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนงาน
เปรียบเสมือนแผนที่แสดงเส้นทางการปฏิบัติงานที่มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนงาน (End-to-End Process)
และใช้เป็นแนวทางให้ ผู้ปฏิบัติงานเรีย นรู้งานได้เร็ว ขึ้น โดยผู้รับผิดชอบหลั กของกระบวนงาน ผู้เกี่ยวข้อง
ในกระบวนงาน ผู้ รับบริการ ผู้มีส่ว นได้ส่วนเสีย จะต้องร่วมกันทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
กระบวนการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศมีคู่มือ ที่แสดงรายละเอียดขั้นตอน
การดาเนินงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลั กษณ์อักษร เพื่อให้บุคลากรไว้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
๑.๒ เพื่อให้มีการจั ดการด้านความรู้ (knowledge management) ให้เกิดความรู้แบบชัดแจ้ง
(explicit knowledge) แก่บุคลากรของกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
๑.๓ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการดาเนินงานและสามารถถ่ายทอดให้บุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานใหม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บริการเข้าใจขั้นตอนการดาเนินงาน
2. ขอบเขตในการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
2.1 จัดทารายงาน ข้อมูล สถิติ ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
2.2 จัดทารายงานสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ และการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระหว่างประเทศ และการคาดการณ์แนวโน้ม
2.3 การเสนอข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย และเชิ งยุ ทธศาสตร์ ด้ านแรงงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บ เศรษฐกิ จ
การแรงงานระหว่างประเทศ
2.4 การเสนอข้อเสนอแนะเชิงวิชาการเพื่อการกาหนดนโยบาย ท่าทีประเทศด้านเศรษฐกิจการแรงงาน
ระหว่างประเทศ ประกอบการจัดทาสัญญาการค้าเสรี ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี
3. คาจากัดความ
3.1 ผอ.กศร. หมายถึง ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน
3.2 ผอ.นศร. หมายถึง ผู้อานวยการกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
3.3 นวก.ปฏิบัติการ หมายถึง ข้าราชการ ตาแหน่งนักวิชาการแรงงาน
3.4 พรก. หมายถึง พนักงานราชการ
3.5 จม. หมายถึง ลูกจ้างเหมาบริการ
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตารางที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน
กับดูแล ตรวจสอบ ให้คาแนะนาปรึกษา และอนุมัติการปฏิบัติงาน
ของทุกกลุ่มงานในสังกัด
ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานนโยบายเศรษฐกิ จ กับดูแล ตรวจสอบ ให้คาแนะนาปรึกษา และอนุมัติการปฏิบัติงาน
การแรงงานระหว่างประเทศ
ของกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามการดาเนินงาน ตรวจสอบ
ข้าราชการ ตาแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ความถูกต้อง และสรุปผลการดาเนินงานของแต่ละกระบวนงาน
พนักงานราชการ ตาแหน่งนักวิชาการแรงงาน/ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามการดาเนินงาน ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ความถูกต้อง และสรุปผลการดาเนินงานของแต่ละกระบวนงาน
ลูกจ้างเหมาบริการ ตาแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ สนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจ
การแรงงานระหว่างประเทศ
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5. การทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
5.1 การทบทวนการดาเนินงานที่ผ่านมา
กลุ่ ม งานนโยบายเศรษฐกิ จ การแรงงานระหว่ า งประเทศ มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละทบทวน
ผลการด าเนิ น งานที่ผ่ านมา ทั้ง ขั้น ตอนการปฏิบั ติงานและปัญหา อุปสรรค จากการดาเนินงานที่เกิดขึ้ น
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนงานให้ เ ป็ น ระบบ สะดวกต่ อ การปฏิ บั ติ ง านจริ ง และประเมิ น ความส าเร็ จ ในการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน
5.2 การวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของปัญหาในการปฏิบัติงาน
จากการทบทวนการดาเนิน งานที่ผ่านมาของกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจ การแรงงานระหว่าง
ประเทศ พบว่า แต่ละกระบวนงานในความรับผิดชอบมีปัญหาในการดาเนินงานที่แตกต่างกัน ดังนี้
กระบวนงานที่ 1: การจัดทารายงาน ข้อมูล สถิติ ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ ได้แก่
1. ด้านการเข้าถึงข้อมูลสถิติจากต่างประเทศ
2. ความล่าช้าของการออกข้อมูลสถิติในแต่ละประเทศ
3. การเผยแพร่ที่ไม่ต่อเนื่องและขาดช่วงของข้อมูลต่างประเทศ
4. อุปสรรคทางด้านภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
5. ประสบการณ์ในการศึกษาหาข้อมูลที่อาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
กระบวนงานที่ 2: การจัดทารายงานสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ และการคาดการณ์แนวโน้ม
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ ได้แก่
1. อุปสรรคทางด้านภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษในการสืบค้นหาข้อมูล
2. ด้านการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเช่น เอกสาร บทความที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ
กระบวนงานที่ 3: การเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ ได้แก่
1. การเข้าถึงแหล่งข้อมูลบางประเทศในการศึกษาค่อนข้างยาก
๒. การใช้ ก ลไกการท างานของคณะท างานเนิ น การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และก าหนด
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากหัวข้อการ
ศึกษาวิจัยอาจไม่สอดคล้องกับพันธกิจของบางหน่วยงานที่เป็นคณะทางานฯ
กระบวนงานที่ 4: การเสนอข้ อเสนอแนะเชิ งวิ ชาการเพื่ อการก าหนดนโยบาย ท่ าที ประเทศ
ด้านเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ ประกอบการจัดทาสัญญาการค้าเสรี ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ ได้แก่
1. เนื่ องจากเป็ น กลุ่ มงานที่ จัดตั้งขึ้นใหม่ ทาให้ ในช่ ว งแรกต้องสร้างแนวทางในกิจกรรม
หัวข้องานที่ต้องการศึกษา
2. ประสบการณ์/ ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ทาให้การวิเคราะห์ข้อมูลอาจจะทาได้ไม่ดีเท่าที่ควร
3. ต้ อ งใช้ ทั ก ษะด้ า นภาษาอั ง กฤษ เนื่ อ งจากใช้ แ หล่ ง ข้ อ มู ล จากต่ า งประเทศประกอบ
การจัดทารายงาน
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6. แนวทางแก้ไข
กระบวนงานที่ 1: การจัดทารายงาน ข้อมูล สถิติ ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ ได้แก่
1. ศึกษาเชิงลึกโดยการสืบค้นข้อมูลและติดต่อสอบถามจากแหล่งต้นทางของข้อมูล
2. เพิ่มความรู้ในการศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งที่มาให้มากขึ้นเพื่อเติมเต็มในส่วนของข้อมูลที่ขาดหาย
3. เพิ่มตัวชี้วัดใหม่ๆเพื่อให้รายงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
กระบวนงานที่ 2: การจั ด ท ารายงานสถานการณ์ ภ าวะเศรษฐกิ จ การแรงงานระหว่ า งประเทศ
และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ และการคาดการณ์แนวโน้ม
แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ ได้แก่
1. เพิ่มความรู้ในการศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นเพื่อเติมเต็มในส่วนของข้อมูลที่ขาดหาย
2. ออกรายงานให้เร็วขึ้นเพื่อให้ทันต่อการเผยแพร่ในทุกไตรมาส
กระบวนงานที่ 3: การเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ ได้แก่
1. จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกาหนดหัวข้อ/ประเด็นผู้แทนจากผู้แทนหน่วยงานภายใน
และภายนอก สาหรับจัดทาเอกสารทางวิชาการประกอบการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงยุทธศาสตร์
ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการแรงงาน เพื่อให้ได้หัวข้อ/ประเด็นและมุมมองที่หลากหลาย รวมถึง
ประเมินความเป็นไปได้ในการจัดทาเอกสารดังกล่าว เช่น การเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการศึกษา เป็นต้น
2. ทบทวนคาสั่ งแต่งตั้งคณะทางานดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และกาหนดข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะทางานที่มีพันธกิจเกี่ยวข้องกับ
หัวข้อที่ศึกษา เพื่อให้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กระบวนงานที่ 4: การเสนอข้อเสนอแนะเชิงวิชาการเพื่อการกาหนดนโยบาย ท่าทีประเทศด้านเศรษฐกิจการ
แรงงานระหว่างประเทศ ประกอบการจัดทาสัญญาการค้าเสรี ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี
แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ ได้แก่
1. สร้างเครือข่ายด้านการทางานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เพื่อขอข้อมูลใช้ประกอบในการเขียนรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้รายงานที่ดียิ่งขึ้น เป็นต้น
2. สร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม จากการศึกษาหรืออ่านทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ให้มากยิ่งขึ้น
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7. การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน
ตารางที่ 2 การคัดเลือกกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน
(1) อานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559

(2) อานาจหน้าที่ตามคาสั่งการปรับปรุง
การแบ่งงานภายในและอานาจหน้าที่
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

-

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รายงานสถานการณ์ ประมาณ
การภาวะแรงงานระหว่างประเทศการเคลื่อนย้าย
แรงงานระหว่างประเทศ ภาพรวมรายสาขา และกลุ่ม
ประเทศหลัก รวมทั้งแรงงานต่างด้าวในไทยและแรงงาน
ไทยในต่างประเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบาย
2. เสนอข้อแนะนาเชิงนโยบายและเชิงยุทธศาสตร์ด้าน
แรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานระหว่างประเทศ
3. กาหนดท่าทีของประเทศด้านเศรษฐกิจแรงงาน
การจัดทาสัญญาการค้าเสรีทั้งทวิภาคีและพหุภาคีและ
การดาเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นข้อผูกพันระหว่างประเทศที่
เกี่ยวกับเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
4. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(3) ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

(4) ผลผลิต/บริการ/โครงการภายใต้
แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ผู้รับบริการ
การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน
1. ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
2. หน่วยงานในสังกัด สป.รง.
3. หน่วยงานในสังกัด รง.
4. ประชาชนทั่วไป
5. คณะทางานดาเนินการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย และกาหนด
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร แ ร ง ง า น
ระหว่างประเทศ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
2. หน่วยงานในสังกัด สป.รง.
3. หน่วยงานในสังกัด รง.
4. ประชาชนทั่วไป
5. คณะทางานดาเนินการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย และกาหนด
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน
เศรษฐกิจการแรงงาน
ระหว่างประเทศ

(5) กระบวนงานหลักและกระบวนงาน
สนับสนุนของหน่วยงาน
กระบวนงานหลัก
1. การเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
เชิงยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
กระบวนงานสนับสนุน
1. การจัดทารายงาน ข้อมูล สถิติ ดัชนีชี้วัด
ภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
2. การจัดทารายงานสถานการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศและ
การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
และการคาดการณ์แนวโน้ม
3. การเสนอข้อเสนอแนะเชิงวิชาการเพือ่
กาหนดนโยบาย ท่าทีประเทศด้านเศรษฐกิจ
การแรงงานระหว่างประเทศ ประกอบการ
จัดทาสัญญาการค้าเสรี ทั้งทวิภาคีและพหุ
ภาคี
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข้อกาหนดที่สาคัญ (ความต้องการ/ความคาดหวัง) ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(1) ชื่อกระบวนงานหลัก/สนับสนุน

(2) ผลผลิต/บริการ/โครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

กระบวนงานหลัก การเสนอข้อเสนอแนะเชิง การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน
นโยบาย และเชิงยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่
เกี่ยวข้อ งกับเศรษฐกิจการแรงงานระหว่า ง
ประเทศ
กระบวนงานสนับ สนุ น การจั ด ทารายงาน
ข้ อ มู ล ส ถิ ติ ดั ช นี ชี้ วั ด แ ล ะ ร า ย ง า น
สถานการณ์ ภ าวะเศรษฐกิ จ การแรงงาน
ระหว่ า งประเทศ รวมถึ ง การเคลื่ อ นย้ า ย
แรงงานระหว่างประเทศ

(3) ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้รับบริการ
1. ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
2. หน่วยงานในสังกัด สป.รง.
3. หน่วยงานในสังกัด รง.
4. ประชาชนทั่วไป
5. คณะทางานดาเนินการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย และกาหนด
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน
เศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
2. หน่วยงานในสังกัด สป.รง.
3. หน่วยงานในสังกัด รง.
4. ประชาชนทั่วไป
5. คณะทางานดาเนินการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย และกาหนด
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน
เศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ

(4) ข้อกาหนดที่สาคัญ
ความต้องการ

ความคาดหวัง

มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และเชิงยุทธศาสตร์ด้าน
แรงงานที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจการแรงงานระหว่าง
ประเทศ เสนอต่อผู้บริหาร

ผู้บริหารนาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและเชิงยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการ
แรงงานระหว่างประเทศไป
ประกอบการจัดทานโยบาย
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
ประโยชน์จากนโยบาย

(5) ตัวชี้วัดข้อกาหนด
ที่สาคัญ
เชิงปริมาณ จานวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และเชิงยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ ที่เสนอ
ต่อผู้บริหาร
เชิงคุณภาพ ร้อยละของหน่วยงานที่นา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงยุทธศาสตร์
ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการ
แรงงานระหว่างประเทศไปใช้ประกอบในการ
จัดทานโยบาย
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ตารางที่ 4 ตารางการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ
1. ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
2. ความสาคัญของหน่วยงานต่อความสาเร็จขององค์กร : กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
มีความสาคัญต่อความสาเร็จของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยเป็นหน่วยงานที่ทาการศึกษา วิเคราะห์
วิจัย รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการแรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ การประมาณการ
ภาวะแรงงานระหว่างประเทศ การค้าเสรีที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานระหว่างประเทศ ทั้ง ภาพรวม รายสาขา
ครอบคลุ มถึง แรงงานต่างด้ าวในไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ พร้อมทั้ งจัดทาข้อ เสนอแนะนาเชิ ง
นโยบายและเชิงยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายและเพื่อใช้ในการกาหนดท่าทีของประเทศด้านเศรษฐกิจแรงงานการจัดทาสัญญาการค้า
เสรี ทั้งทวิภ าคีและพหุ ภ าคีและการดาเนิน งานต่าง ๆที่เป็นข้อผู กพันระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
แรงงานระหว่างประเทศ
3. สมรรถนะหลักของหน่วยงาน :
มี ค วามสามารถในการการจั ด ท าข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การจั ด ท าบทวิ เ คราะห์ ด้ า นเศรษฐกิ จ
การแรงงานระหว่ า งประเทศ รวมถึ ง การคาดการณ์ แ นวโน้ ม ภาวะตลาดแรงงานระหว่ า งประเทศ และ
การเคลื่อนย้ายแรงงาน เพื่อสนับสนุนการจัดทาและวางแผนยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ชื่อกระบวนงานหลักหรือกระบวนงานสนับสนุน :
กระบวนงานหลัก: การเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
5. ตัวชี้วัดกระบวนงานหลัก :
1. จานวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกั บเศรษฐกิจการแรงงาน
ระหว่างประเทศที่เสนอต่อผู้บริหาร
2. ร้อยละของหน่ว ยงานที่น าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่ เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศไปใช้ประกอบในการจัดทานโยบาย
6. สารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน :
1. ระบบอินทราเน็ตสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และระบบเตือนภัยด้านแรงงาน
2. Facebook Page และศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)
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ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อนหน้า

ปัจจัยนาเข้า

ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน

(4) ผลผลิต/ผลลัพธ์

(3) ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(Key Stakeholder)

(Key Resources)

(Work Process)

(Specification Key)

(Key Customer)

S : Suppliers
1. ปลัดกระทรวงแรงงาน

I : Inputs
P : Processes
O : Outputs
1. นโยบายรัฐบาล
1. จัดตั้งคณะทางาน เพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิง
2. นโยบายกระทรวงแรงงาน วิเคราะห์ วิจัย และกาหนดข้อเสนอแนะ ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ
เชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจการแรงงาน
เศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
2. สังเคราะห์ วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อ
จัดทาร่างประเด็นเชิงนโยบายเศรษฐกิจ
การแรงงานระหว่างประเทศ
3. จัดประชุมคณะทางาน ไตรมาสละ
1 ครั้ง
4. จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการแรงงาน
ระหว่างประเทศ เสนอผู้บริหาร
5. เผยแพร่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจการ
แรงงานระหว่างประเทศสู่สาธารณะ

C : Customers
ผู้รับบริการ
1. ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
2. หน่วยงานในสังกัด สป.รง.
3. หน่วยงานในสังกัด รง.
4. ประชาชนทั่วไป
5. คณะทางานดาเนินการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย และกาหนด
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน
เศรษฐกิจการแรงงานระหว่าง
ประเทศ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
2. หน่วยงานในสังกัด สป.รง.
3. หน่วยงานในสังกัด รง.
4. ประชาชนทั่วไป
5. คณะทางานดาเนินการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย และกาหนด
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน
เศรษฐกิจการแรงงานระหว่าง
ประเทศ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
(เวลา, คุณภาพ)
(Time / Indicators)
KPI

เชิงปริมาณ
จานวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิง
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
การแรงงานระหว่างประเทศ ที่เสนอต่อผู้บริหาร
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของหน่วยงานที่นาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและเชิงยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการแรงงานระหว่าง
ประเทศไปใช้ประกอบการจัดทานโยบาย
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8. ผังการไหลของกระบวนการ (WORKFLOW CHART)
กระบวนงานหลั ก : การเสนอข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายและเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เศรษฐกิ จ
การแรงงานระหว่างประเทศ
ลาดับ
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ
1.
ต.ค. - ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ ผอ.นศร
วางแผนการดาเนินงาน
นวก.
จัดเตรียมข้อมูล
- ศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิบัติการ
เศรษฐกิจการแรงงานระหว่าง
พรก. ผู้ช่วย
ประเทศที่สาคัญ
นักวิชาการ
2.
ต.ค. - จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน ผอ.นศร
เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความ
พรก. ผู้ช่วย
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
คิดเห็นด้านเศรษฐกิจการแรงงาน นักวิชาการ
ระหว่างประเทศ
3.
ต.ค. - เสนอปลัดกระทรวงแรงงาน
ผอ.กศร
ไม่เห็นชอบ
เสนอปลัดกระทรวงแร
งงงาน
เห็นชอบ

4.

1 ครั้ง/
ไตรมาส

- ขออนุมัติจัดประชุมคณะทางาน ผอ.นศร
และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
พรก. ผู้ชว่ ย
นักวิชาการ

1 ครั้ง/
ไตรมาส

- เสนอปลัดกระทรวงแรงงาน

ดาเนินการจัดประชุมคณะทางาน

1 ครั้ง/
ไตรมาส

จัดทารายงาน

1 ครั้ง/
ไตรมาส

- ทาหนังสือเชิญประชุม
คณะทางานฯ
- จัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร
ประกอบประชุม
- จัดประชุมคณะทางานฯ
- จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการ
แรงงานระหว่างประเทศและ
เผยแพร่สู่สาธารณะ

ขออนุมัติจัดประชุม
คณะทางาน

5.

ไม่อนุมัติ

เสนอปลัดกระทรวง
แรงงาน

ผอ.กศร

อนุมัติ

6.

7.

ผอ.นศร
นวก.
ปฏิบัติการ
พรก. ผู้ช่วย
นักวิชาการ
นวก.
ปฏิบัติการ
พรก. ผู้ช่วย
นักวิชาการ

รูปที่ 1 ผังการไหลเวียนของกระบวนการเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
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9. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน : แนวทางในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
9.1 ศึกษาหลักการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของ
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
9.2 ศึกษารายละเอีย ดของงาน วิธีการดาเนินงาน สังเกตการปฏิบัติงานจริง และรวบรวมขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนงานจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
9.3 จัดทา (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงาน และตรวจทานความครบถ้วนและถูกต้องของเนื้อหากับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
9.4 ทดลองใช้งาน (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงาน โดยการให้ผู้ปฏิบัติงานอ่าน และผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานอ่าน
9.5 แก้ไข ปรับปรุง และจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
9.6 นาเสนอผู้อานวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน
10. การติดตามและประเมินผลตามคู่มือการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
10.1 จานวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการ
แรงงานระหว่างประเทศ
10.2 ร้อยละของหน่วยงานที่นาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศไปใช้ประกอบในการจัดทานโยบายที่เสนอต่อผู้บริหาร
10.3 ติดตามผลการดาเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจาเดือน
11. เอกสารอ้างอิง
11.1 ค าสั่ ง ส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน ที่ 455/2563 ลงวั น ที่ 26 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ปรับปรุงการแบ่งงานภายในและอาอาจหน้าที่ของกองเศรษฐกิจการแรงงาน
11.2 คาสั่ งกระทรวงแรงงาน ที่ 110/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางาน
ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และกาหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ

16
แบบฟอร์มที่ 5 รายงานการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. หน่วยงาน : กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
2. กระบวนงานที่มีการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน:
กระบวนงานที่ 1: การจัดทารายงาน ข้อมูล สถิติ ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
กระบวนงานที่ 2: การจั ด ท ารายงานสถานการณ์ ภ าวะเศรษฐกิ จ การแรงงานระหว่ า งประเทศ
และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ และการคาดการณ์แนวโน้ม
กระบวนงานที่ 3: การเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
กระบวนงานที่ 4: การเสนอข้อเสนอแนะเชิงวิชาการเพื่อการกาหนดนโยบาย ท่าทีประเทศด้านเศรษฐกิจการ
แรงงานระหว่างประเทศ ประกอบการจัดทาสัญญาการค้าเสรี ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี
3. การทบทวนปฏิบัติงานที่ผ่านมา:
กระบวนงานที่ 1: การจัดทารายงาน ข้อมูล สถิติ ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
มีการจัดทารายงานสถิติเศรษฐกิจแรงงานระหว่างประเทศ (รายเดือน) จานวน 12 ฉบับ และ
รายงานดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจแรงงานระหว่างประเทศ พ.ศ. 2564 (รายปี) จานวน 1 ฉบับ เพื่อจัดเก็บข้อมูล
สถิติ ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ และเผยแพร่รายงานในระบบสู่สาธารณะ
กระบวนงานที่ 2: การจั ด ท ารายงานสถานการณ์ ภ าวะเศรษฐกิ จ การแรงงานระหว่ า งประเทศ
และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ และการคาดการณ์แนวโน้ม
มีการจัดทารายงานสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ และการเคลื่อนย้าย
แรงงานระหว่างประเทศ (รายไตรมาส) และเผยแพร่ในระบบสู่สาธารณะ จานวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. ไตรมาส 4/2563 ได้ แก่ (1) โควิ ด -19 ปรับ เปลี่ ยนรูปแบบการทางานอย่ างไร :
ปรากฏการณ์การทางานจากที่บ้าน และ (2) จากเมืองไทยสู่ไต้หวัน แหล่งโอกาสแรงงานไทย
2. ไตรมาส 1/2564 ได้แก่ (1) แรงงานกับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว และ
(2) ตลาดแรงงานไทยและการพึ่งพาแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน
3. ไตรมาส 2/2564 ได้แก่ (1) ตลาดแรงงานไทยในอนาคตกับสังคมผู้สูงวัย : ความท้าทาย
ของนโยบายขยายการจ้างงานที่มีประสิทธิภ าพสาหรับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และ (2)
สถานการณ์แรงงานหญิงข้ามชาติในตลาดแรงงาน
4. ไตรมาส 3/2564 ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์กับแรงงานของไทย และ (2) แรงงานไทย
ในแดนโสมขาว
กระบวนงานที่ 3: การเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
มีการจั ดทาคาสั่งแต่งคณะทางานดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และกาหนดข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายด้านเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ ที่ 110/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อจัดทา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
โดยการดาเนินการที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมคณะทางานฯ (รายไตรมาส) จานวน 3 ครั้ง เพื่อจัดทารายงาน
เรื่อง นโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงให้ทางานในประเทศไทย เพื่อเพิ่มผลิ ตภาพและ
พัฒนาเศรษฐกิจไทย (รายปี) จานวน 1 เรื่อง และได้มีการเผยแพร่ในระบบสู่สาธารณะ
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กระบวนงานที่ 4: การเสนอข้อเสนอแนะเชิงวิชาการเพื่อการกาหนดนโยบาย ท่าทีประเทศด้านเศรษฐกิจ
การแรงงานระหว่างประเทศ ประกอบการจัดทาสัญญาการค้าเสรี ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี
มีการจัดทารายงานสถานการณ์การค้าเสรีที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจการแรงงานต่างประเทศ
(รายไตรมาส) และได้มีการเผยแพร่ในระบบสู่สาธารณะ จานวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. ไตรมาส 4/2563 หัวข้อ ความเชื่อมโยงระหว่างการค้าและแรงงานในมุมมองจากอดีต
2. ไตรมาส 1/2564 หั ว ข้ อ มาตรการที่ มิ ใ ช่ ภ าษี แ ละการยกเลิ ก สิ ท ธิ พิ เ ศษทางภาษี
ผลกระทบต่อ แรงงานและการส่ งออกของไทย; กรณี ศึกษา การตั ดสิ ทธิ GSP ไทยของสหภาพยุ โ รปและ
สหรัฐอเมริกา
3. ไตรมาส 2/2564 หั ว ข้อ นโยบายด้ านการค้าการต่างประเทศของสหรั ฐ อเมริกากั บ
การขจัดการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในประเทศไทย
4. ไตรมาส 3/2564 หัวข้อ บทบาทของผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาด้านสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรและสิทธิแรงงานในบริบทของประเทศไทย
ทั้งนี้ ได้มีการสรุปผลการศึกษาความตกลงด้านการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านแรงงานและ
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ เพื่อประกอบการกาหนดท่าทีและการเตรียมความพร้อมของกระทรวงแรงงาน (รายปี)
จ านวน 1 เรื่ อ ง คื อ การจั ดทาข้อเสนอแนะเชิงวิ ช าการเพื่อก าหนดนโยบายท่าที ประเทศด้านเศรษฐกิ จ
การแรงงานระหว่างประเทศประกอบการจัดทาสัญญาการค้าเสรีทั้งทวิภาคและพหุภาคีรายปี 2564
4. ผลการวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของปัญหาในการปฏิบัติงาน:
กระบวนงานที่ 1: การจัดทารายงาน ข้อมูล สถิติ ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ ได้แก่
1. ด้านการเข้าถึงข้อมูลสถิติจากต่างประเทศ
2. ความล่าช้าของการออกข้อมูลสถิติในแต่ละประเทศ
3. การเผยแพร่ที่ไม่ต่อเนื่องและขาดช่วงของข้อมูลต่างประเทศ
4. อุปสรรคทางด้านภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
5. ประสบการณ์ในการศึกษาหาข้อมูลที่อาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
กระบวนงานที่ 2: การจั ด ท ารายงานสถานการณ์ ภ าวะเศรษฐกิ จ การแรงงานระหว่ า งประเทศ
และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ และการคาดการณ์แนวโน้ม
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ ได้แก่
1. อุปสรรคทางด้านภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษในการสืบค้นหาข้อมูล
2. ด้านการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเช่น เอกสาร บทความที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ
กระบวนงานที่ 3: การเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ ได้แก่
1. การเข้าถึงแหล่งข้อมูลบางประเทศในการศึกษาค่อนข้างยาก
๒. การใช้ ก ลไกการท างานของคณะท างานเนิ น การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และก าหนด
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากหัวข้อการ
ศึกษาวิจัยอาจไม่สอดคล้องกับพันธกิจของบางหน่วยงานที่เป็นคณะทางานฯ
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กระบวนงานที่ 4: การเสนอข้อเสนอแนะเชิงวิชาการเพื่อการกาหนดนโยบาย ท่าทีประเทศด้านเศรษฐกิจการ
แรงงานระหว่างประเทศ ประกอบการจัดทาสัญญาการค้าเสรี ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ ได้แก่
1. เนื่ องจากเป็ น กลุ่ มงานที่ จัดตั้งขึ้นใหม่ ทาให้ ในช่ ว งแรกต้องสร้างแนวทางในกิจกรรม
หัวข้องานที่ต้องการศึกษา
2. ประสบการณ์/ ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ทาให้การวิเคราะห์ข้อมูลอาจจะทาได้ไม่ดีเท่าที่ควร
3. ต้ อ งใช้ ทั ก ษะด้ า นภาษาอั ง กฤษ เนื่ อ งจากใช้ แ หล่ ง ข้ อ มู ล จากต่ า งประเทศประกอบ
การจัดทารายงาน
5. แนวทางแก้ไข ข้อเสนอ นวัตกรรม เพื่อปรับปรุงและพัฒนา:
กระบวนงานที่ 1: การจัดทารายงาน ข้อมูล สถิติ ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ ได้แก่
1. ศึกษาเชิงลึกโดยการสืบค้นข้อมูลและติดต่อสอบถามจากแหล่งต้นทางของข้อมูล
2. เพิ่มความรู้ในการศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งที่มาให้มากขึ้นเพื่อเติมเต็มในส่วนของข้อมูลที่ขาดหาย
3. เพิ่มตัวชี้วัดใหม่ๆเพื่อให้รายงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
กระบวนงานที่ 2: การจั ด ท ารายงานสถานการณ์ ภ าวะเศรษฐกิ จ การแรงงานระหว่ า งประเทศ
และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ และการคาดการณ์แนวโน้ม
แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ ได้แก่
1. เพิ่มความรู้ในการศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นเพื่อเติมเต็มในส่วนของข้อมูลที่ขาดหาย
2. ออกรายงานให้เร็วขึ้นเพื่อให้ทันต่อการเผยแพร่ในทุกไตรมาส
กระบวนงานที่ 3: การเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ ได้แก่
1. จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกาหนดหัวข้อ/ประเด็นผู้แทนจากผู้แทนหน่วยงานภายใน
และภายนอก สาหรับจัดทาเอกสารทางวิชาการประกอบการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงยุทธศาสตร์
ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการแรงงาน เพื่อให้ได้หัวข้อ/ประเด็นและมุมมองที่หลากหลาย รวมถึง
ประเมินความเป็นไปได้ในการจัดทาเอกสารดังกล่าว เช่น การเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการศึกษา เป็นต้น
2. ทบทวนคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และกาหนดข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะทางานที่มีพันธกิจเกี่ยวข้องกับ
หัวข้อที่ศึกษา เพื่อให้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กระบวนงานที่ 4: การเสนอข้อเสนอแนะเชิงวิชาการเพื่อการกาหนดนโยบาย ท่าทีประเทศด้านเศรษฐกิจการ
แรงงานระหว่างประเทศ ประกอบการจัดทาสัญญาการค้าเสรี ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี
แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ ได้แก่
1. สร้างเครือข่ายด้านการทางานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เพื่อขอข้อมูลใช้ประกอบในการเขียนรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้รายงานที่ดียิ่งขึ้น เป็นต้น
2. สร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม จากการศึกษาหรืออ่านทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ให้มากยิ่งขึ้น

