แบบฟอรมที่ 4 คูมือการปฏิบัติงาน

คูมือการปฏิบัติงาน
ของ
สำนักงานคณะกรรมการคาจาง

คูมือการปฏิบัติงานนี้เปนสวนหนึ่งของการดำเนินการ
ตามเกณฑคณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
จัดทำโดย
สำนักงานคณะกรรมการคาจาง กองเศรษฐกิจการแรงงาน

คูมือการปฏิบัติงาน
การเขียนคูมือปฏิบัติงาน

รหัสเอกสาร
แกไขครั้งที่
วันที่ใชบังคับ

………………….
………………….
………………….

การอนุมัติเอกสาร
ลงนาม
ลายมือชื่อ

จัดทำโดย

ตรวจสอบโดย

อนุมัติโดย

ชื่อ - สกุล

นางสาวตนัยพร กาวีวน

นางสาวสุหัชชา กิติวินิต

นางศิริลักษณ ฉกะนันท

ตำแหนง

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

ผูอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการคาจาง

ผูอำนวยการ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน

คำนำ
คู  ม ื อ การปฏิ บ ั ต ิ ง านฉบั บ นี้ จั ด ทำขึ ้ น เพื ่ อ รวบรวมข อ มู ล การปฏิ บ ั ต ิ ง านของสำนั ก งาน
คณะกรรมการคาจาง ซึ่งมีอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 มาตรา 91 ดังนี้
(1) จัดทำแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศเสนอตอคณะกรรมการคาจาง
(2) จัดทำแผนงานโครงการเสนอตอคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ
(3) ประสานแผนและการดำเนินการของคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ
(4) รวบรวม ศึกษา วิจัย วิเคราะห และประเมินผลสถานการณเศรษฐกิจ แรงงาน ภาวะการครองชีพ
การขยายตัวของตลาดแรงงาน ผลิตภาพแรงงาน การลงทุน การยายถิ่น และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใช
ในการวางแผนพั ฒ นาระบบค า จ า งและรายได ข องประเทศและเป น ข อ มู ล ประกอบการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ
(5) เสนอแนะผลการศึกษา และผลการพิจารณาขอมูลทางวิชาการ และมาตรการเสริมอื่นตอ
กระทรวงแรงงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการพัฒนาระบบคาจางและรายได
(6) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศ และการปฏิบัติงาน
ตามมติของคณะกรรมการคาจาง
(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
โดยไดจัดทำรายละเอียดของงานแยกเปนกิจกรรมอยางละเอียด แสดงถึงกระบวนการตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน
(Flow Chart) และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเขาใจงายและใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหบรรลุตาม
เปาหมายและผลลัพธที่ตั้งไว
สำนักงานคณะกรรมการคาจางหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานนี้จะเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสำนักงานคณะกรรมการคาจางทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ เกิดความ
คลองตัวและบรรลุตามวัตถุประสงค
สำนักงานคณะกรรมการคาจาง
กองเศรษฐกิจการแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สิงหาคม 2564

สารบัญ
วัตถุประสงค
ขอบเขตในการจัดทำคูมอื ปฏิบัติงาน
คำจำกัดความ
หนาที่ความรับผิดชอบ
การทบทวนการปฏิบัติงานที่ผานมา
แนวทางแกไข
การวิเคราะหภารกิจของหนวยงาน
รายงานการวิเคราะหและออกแบบกระบวนการ
ผังการไหลเวียนของกระบวนการ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
การติดตามและประเมินผล
เอกสารอางอิง

หนา
1
1
2
3
6
6
7
10
13
21
24
24

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 หนาที่ความรับผิดชอบ
ตารางที่ 2 การคัดเลือกกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน
ตารางที่ 3 การวิเคราะหขอกำหนดที่สำคัญ (ความตองการ/ความคาดหวัง)
ของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
ตารางที่ 4 การวิเคราะหและออกแบบกระบวนการ

หนา
3
7
8
11

สารบัญรูปภาพ
รูปที่ 1 ผังการไหลเวียนของกระบวนการกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ
รูปที่ 2 ผังการไหลเวียนของกระบวนการกำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
รูปที่ 3 ผังการไหลเวียนของกระบวนการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำโครงสรางคาจางเงินเดือนในภาคเอกชน
รูปที่ 4 ผังการไหลเวียนของกระบวนการดำเนินการโครงการสำรวจคาใชจายที่จำเปน
ของแรงงานทั่วไปแรกเขาทำงานในภาคอุตสาหกรรม

หนา
13
15
17
19

๑
คูม ือปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการคาจาง จะนำเสนอบทบาทหนาที่ของสำนักงาน
คณะกรรมการคาจาง ในมีฐานะเปนหนวยงานทางวิชาการ และเปนฝายเลขานุการคณะกรรมการคาจาง
และเลขานุการคณะอนุกรรมการตาง ๆ ที่คณะกรรมการคาจางแตงตั้ง เพื่อทำหนาที่ในการจัดทำแผนงาน
โครงการ ประสานแผน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และแรงงานของจังหวัดและประเทศ เพื่อใหการดำเนินปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการคาจางเกี่ยวกับ การ
พัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ ยวของ สามารถนำไปใชในการ
ดำเนินการกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ
2. เพื ่ อใหก ารปฏิ บั ต ิง านของเจ า หนา ที ่เ ปน ไปดว ยความถู ก ต อ งตามกรอบแนวทางและ
หลักเกณฑที่กำหนด และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได
2. ขอบเขตในการจัดทำคูมือปฏิบัติงาน
กรอบแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2560
มาตรา 79 คณะกรรมการคาจางมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(3) กำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ
(4) กำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
มาตรา 84 ใหค ณะกรรมการค า จ า งมีอ ำนาจแตง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื ่ อพิ จ ารณาหรือ
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการคาจางมอบหมายให
ใหคณะกรรมการคา จา งกำหนดองคประชุมและวิธีก ารดำเนิน งานของคณะอนุก รรมการได
ตามความเหมาะสม
มาตรา 87 ในการพิจารณากำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำใหคณะกรรมการคาจางศึกษาและพิจารณา
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับอยูประกอบกับขอเท็จจริงอื่นโดยคำนึงถึงดัชนีคาครองชีพ อัตรา
เงินเฟอ มาตรฐานการครองชีพ ตนทุนการผลิต ราคาของสินคาและบริการ ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพ
แรงงาน ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
การพิ จ ารณากำหนดอั ตราคาจา งขั้นต่ำ จะกำหนดใหใชเฉพาะกิ จ การ งานหรือสาขาอาชีพ
ประเภทใด เพียงใด ในทองถิ่นใดก็ได
เพื่อเปนการสงเสริมการจางงานและการคุมครองแรงงานสำหรับลูกจางบางกลุมหรือบางประเภท
คณะกรรมการคาจางอาจพิจารณากำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำที่แตกตางจากที่พิจารณากำหนดในวรรคสอง
เพื่อใชสำหรับลูกจางกลุมนั้นหรือประเภทนั้นในกิจการ งานหรือสาขาอาชีพประเภทใด เพียงใด ในทองถิ่นใดก็ได
ทั้งนี้ คาจางดังกลาวตองไมต่ำกวาอัตราคาจางขั้นต่ำที่คณะกรรมการคาจางกำหนดตามวรรคสอง
ในการพิจ ารณากำหนดอัตราคาจา งตามมาตรฐานฝ มือ ใหคณะกรรมการค าจางศึก ษาและ
พิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับในแตละอาชีพตามมาตรฐานฝมือที่กำหนดไว โดยวัด
คาทักษะฝมือ ความรู และความสามารถ แตตองไมต่ำกวาอัตราคาจางขั้นต่ำที่คณะกรรมการคาจางกำหนด

๒
มาตรา 88 เมื่ อไดศึก ษาขอ มูล และพิจ ารณาขอ เท็จ จริงตามที่กำหนดในมาตรา 87 แล ว
ใหคณะกรรมการคาจางประกาศอัตราคาจางขั้นต่ำหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือโดยเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 91 ใหสำนักงานคณะกรรมการคาจางในกระทรวงแรงงานมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) จัดทำแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศเสนอตอคณะกรรมการคาจาง
(2) จัดทำแผนงานโครงการเสนอตอคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ
(3) ประสานแผนและดำเนินการของคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ
(4) รวบรวม ศึกษา วิจัย วิเคราะห และประเมินผลสถานการณทางเศรษฐกิจ แรงงาน ภาวะ
การครองชีพ การขยายตัวของตลาดแรงงาน ผลิตภาพแรงงาน การลงทุน การยายถิ่น และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาระบบคา จา งและรายไดของประเทศและเปนข อมูลประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ
(5) เสนอแนะผลการศึกษา และผลการพิจารณาขอมูลทางวิชาการ และมาตรการเสริมอื่นตอ
กระทรวงแรงงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการพัฒนาระบบคาจางและรายได
(6) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศ และการปฏิบัติงาน
ตามมติของคณะกรรมการคาจาง
3. คำจำกัดความ
อัตราคาจางขั้นต่ำ หมายถึง อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกำหนดตามพระราชบั ญญัตินี้
(ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551)
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ หมายถึง อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกำหนดขึ้นในแตละ
สาขาอาชีพตามมาตรฐานฝมือ (ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551)
คณะกรรมการคาจาง หมายถึง คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 หมวด 6 คณะกรรมการคาจาง
มาตรา 78 ใหมีคณะกรรมการคาจา งประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงานเปน ประธานกรรมการ ผูแทน
ฝายรัฐบาลสี่คน ผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจาง ฝายละหาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ
และขาราชการกระทรวงแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนเลขานุการ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ำจังหวัด หมายถึง คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
คาจางแตงตั้งขึ้น ตามระเบียบคณะกรรมการคาจางวาดวยการไดมาและการพนจากตำแหนงของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ำจังหวัด พ.ศ. 2552 ขอ 5 ในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ำ
จังหวัดในแตละจังหวัด เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการคาจางมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ ประกอบดวย
อนุกรรมการฝายรัฐบาล ฝายนายจาง และฝายลูกจาง ฝายละเทากัน จำนวนรวมกันไมเกินสิบหาคน
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานอนุกรรมการและแรงงาน
จังหวัดเปนอนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ำกรุงเทพมหานคร หมายถึง คณะอนุกรรมการที่
คณะกรรมการคาจางแตงตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการคาจางมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ
ประกอบดวย รองปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธานกรรมการ ผูแทนฝายรัฐบาลสี่คน ผูแทนฝายนายจางและ

๓
ผูแทนฝายลูกจาง ฝายละหาคน โดยใหผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการคาจางเปนอนุกรรมการและ
เลขานุการ
คณะอนุกรรมการอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ หมายถึง คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
คาจางแตงตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการคาจางมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ ประกอบดวย
(1) รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เปนประธานอนุกรรมการ (2) ผูอำนวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (3) ผูอำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน (4) ผูอำนวยการกลุมงานกำหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน (5) ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐาน
และทดสอบฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน (6) ผูแทนฝายนายจางและลูกจางในสาขาที่เกี่ยวของจาก
สภาองคการนายจาง-ลูกจาง (7) ผูแทนสมาคมในสาขาอาชีพที่เกี่ยวของ (8) ผูแทนสถาบันการศึกษาในสาขา
อาชีพที่เกี่ยวของ (9) ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (10) ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย
(11) ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการคาจาง กองเศรษฐกิจการแรงงานสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ (12) เจาหนาที่สำนักงานคณะกรรมการคาจาง กองเศรษฐกิจการแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 1 คน เปนผูชวยเลขานุการ และ (13) เจาหนาที่กลุมงานกำหนด
มาตรฐานฝมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน จำนวน 1 คน
เปนผูชวยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง หมายถึง คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการคาจาง
แตง ตั้ งขึ ้น เพื่ อปฏิ บ ั ติห นา ที่ ตามที่ ค ณะกรรมการคา จา งมอบหมายให ค ณะอนุ กรรมการ ประกอบดว ย
รองปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธานกรรมการ ผูแทนฝายรัฐบาลสี่คน ผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจาง
ฝายละหาคน โดยใหผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการคาจางเปนอนุกรรมการและเลขานุการ
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
ตารางที่ 1 หนาที่ความรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการคาจาง

หนาที่ความรับผิดชอบ
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
มาตรา 79 คณะกรรมการคาจางมีอำนาจหนาที่ ดังนี้
1. เสนอความเห็นและใหคำปรึกษาแนะนำตอคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนาคาจางและรายได
2. กำหนดแนวทางในการพิจารณาของนายจา งในการปรับ
คาจางตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม
3. กำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ
4. กำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
5. ให ค ำแนะนำด า นวิ ช าการและแนวทางการประสาน
ประโยชน แ ก ห น ว ยงานต า ง ๆ ทั ้ ง ภาครั ฐ เอกชน และ
ประชาชนทั่วไป
6. ปฏิ บ ั ต ิ ก ารอื ่ น ใดตามที ่ ก ฎหมายกำหนดหรื อ ตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย

๔
ผูรับผิดชอบ
หนาที่ความรับผิดชอบ
2. คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจาง 1. พิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับอยู
ขั้นต่ำจังหวัด 76 คณะ
มาตรฐานการครองชีพ คาใช จ ายที่จ ำเป นของลูก จา ง และ
ขอเท็จจริงทางสังคมและเศรษฐกิจในจังหวัด เพื่อกำหนดอัตรา
คาจางขั้นต่ำของจังหวัด
2. พิจารณาเสนออัตราคาจางขั้นต่ำของจังหวัดตอคณะกรรมการ
คาจาง
3. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการคาจางมอบหมาย
3. คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจาง 1. พิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับอยู
ขั้นต่ำกรุงเทพมหานคร
มาตรฐานการครองชีพ คาใช จ ายที่จ ำเป นของลูก จา ง และ
ขอเท็จจริงทางสังคมและเศรษฐกิจในจังหวัด เพื่อกำหนดอัตรา
คาจางขั้นต่ำกรุงเทพมหานคร
2. พิจารณาเสนออัตราคาจางขั้นต่ำของกรุงเทพมหานครตอ
คณะกรรมการคาจาง
3. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการคาจางมอบหมาย
4. คณะอนุ ก รรมการอั ต ราค า จ า งตาม 1. พิจารณาจัดทำอัตราคาจางตามมาตรฐานฝ มื อ ในแตละ
มาตรฐานฝมือ
กลุมสาขาอาชีพ/กลุมอุตสาหกรรม
2. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการคาจางมอบหมาย
5. คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง 1. พิจารณากลั่นกรองผลการพิจารณาและวิธีการเสนอแนะ
อัตราคาจางขั้นต่ำของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ำ
จังหวัด
2. พิจารณากลั่นกรองขอเรียกรองเรื่องคาจาง
3. จัดทำขอเสนอแนะภาคเอกชนเกี่ ยวกับโครงสรางคา จา ง
และการปรับคาจางตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม
4. พิจารณากลั่นกรอง และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
ดานคาจาง
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการคาจางมอบหมาย
6. ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ 1. กำกับดูแล และประสานงานการแตงตั้ง การประชุม และ
คาจาง
จัดทำขอมูลที่เกี่ยวกับคณะกรรมการคาจาง คณะอนุกรรมการ
และคณะทำงานอื่น ๆ อาทิ คณะอนุ กรรมการวิ ชาการและ
กลั่ น กรอง คณะอนุ กรรมการพิ จ ารณาอั ตราค า จ า งขั ้ น ต่ ำ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการอัตราคา จา ง
ตามมาตรฐานฝมือ เปนตน
2. ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคาจาง
7. เจ า หน า ที ่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ 1. จั ด ทำแผนการดำเนิ น งานของคณะกรรมการค า จ า ง
คาจาง
คณะอนุ กรรมการและคณะทำงานในคณะกรรมการคา จา ง
อาทิ คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการ
พิจ ารณาอั ต ราคา จ า งขั ้ นต่ำ จั ง หวั ด และกรุง เทพมหานคร

๕
ผูรับผิดชอบ

หนาที่ความรับผิดชอบ
คณะอนุ กรรมการอั ตราคา จ า งตามมาตรฐานฝ มื อ เป นต น
เสนอตอคณะกรรมการคาจาง
2. ประสานแผน จั ด ประชุ ม และดำเนิ น การตามมติ ข อง
คณะกรรมการคาจางและจัดทำขอมูลที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
คาจาง คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั ้นต่ำจัง หวัด
และกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการอัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือ
3. ศึกษาและรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจาง
ไดรับอยูประกอบกับขอเท็จจริงอื่นโดยคำนึงถึงดัชนีคาครองชีพ
อัตราเงินเฟอ มาตรฐานการครองชีพตนทุนการผลิต ราคาของ
สินคาและบริการ ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิ จ
และสังคมที่กำหนดไวตามความเห็นของคณะกรรมการคาจาง
เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณากำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ
4. เมื่อคณะกรรมการคาจา งมีมติ กำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ
ในแตละจังหวัดแลว จึงจัดทำประกาศคณะกรรมการคาจาง
เรื่อง อัต ราค าจางขั้น ต่ำ นำเสนอให ปลั ดกระทรวงแรงงาน
ลงนามในประกาศฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการค าจา ง
หลังจากนั้นกระทรวงแรงงานไดเสนอประกาศฯ ตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหมีผลบังคับใชตอไป
5. จัดทำสรุปมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ แบบสอบถาม
และสำรวจขอมูลความเห็นเกี่ยวกับการจายคาจางใหแกผูผาน
การทดสอบฯ ลั กษณะการทำงาน การจ ายค าจ างจริ งในตลาด
แรงงาน ความสามารถในการจา ยของนายจา ง สถานการณ
และสภาพขอเท็จจริงในแตละสาขาอาชีพ รวมทั้งจัดสัมมนา
รับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ และจัดทำรางอัตราคาจางฯ
เสนอคณะกรรมการค า จ า ง เพื ่ อ เป น ข อ มู ล ประกอบการ
พิจารณากำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
6. เมื่อคณะกรรมการคาจางมีมติเห็นชอบตออัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือแลว จึงจัดทำประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ นำเสนอใหปลัดกระทรวงแรงงาน
ลงนามในประกาศฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการคาจ า ง
หลังจากนั้นกระทรวงแรงงานไดเสนอประกาศฯ ตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหมีผลบังคับใชตอไป

๖
5. การทบทวนการปฏิบัติงานที่ผานมา
5.1 การทบทวนการดำเนินงานที่ผานมา
คณะกรรมการคาจางไดมีการศึกษาเรื่องการกำหนดอัตราคาจางรายชั่วโมง
5.2 การวิเคราะหปญหา และสาเหตุของปญหาในการปฏิบัติงาน
การกำหนดอัตราคาจางรายชั่วโมงยังไมเหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน
เนื่องจากจะสงผลกระทบตอสิทธิประโยชนของลูกจาง
6. แนวทางแกไข
ควรศึกษา วิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอดี ขอเสีย ผลกระทบ และแนวทางการกำหนดอัตราคาจางรายชั่วโมง
หรือคาจางรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับประเทศไทย

7. การวิเคราะหภารกิจของหนวยงาน
ตารางที่ 2 การคัดเลือกกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน
(2) อำนาจหนาที่ตามคำสั่งการปรับปรุง
การแบงงานภายในและอำนาจหนาที่
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
1. จัดทำแผนพัฒนาระบบคาจางและรายได
ของประเทศเสนอตอคณะกรรมการคาจาง
2. จัดทำแผนงาน โครงการเสนอตอ
คณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ
3. ประสานแผนและการดำเนินการของ
คณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ
4. รวบรวม ศึกษา วิจัย วิเคราะห และ
ประเมินสถานการณเศรษฐกิจ แรงงาน
ภาวการณครองชีพ การขยายตัวของ
ตลาดแรงงาน ผลิตภาพแรงงาน การลงทุน การ
ยายถิ่น และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการ
วางแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของ
ประเทศและเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ
5. เสนอแนะผลการศึกษา และผลการ
พิจารณาขอมูลทางวิชาการ และมาตรการเสริม
อื่นตอกระทรวงแรงงาน และหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการพัฒนาระบบ
คาจางและรายได
6. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระบบ
คาจางและรายไดของประเทศ และปฏิบัติงาน
ตามมติของคณะกรรมการคาจาง
7. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการคาจาง
และคณะอนุกรรมการมอบหมาย
8. ปฏิบตั ิงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานของหนวยงานที่เกีย่ วของ
9. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย

(3) ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูรับบริการ
1. ลูกจาง
2. นายจาง/สถานประกอบกิจการ
ผูมีสวนไดเสีย
1. ลูกจาง
2. นายจาง/สถานประกอบกิจการ
3. กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน
4. ประชาชนทั่วไป

(4) ผลผลิต/บริการ/โครงการภายใต
แผนปฏิบตั ิงาน ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
1. ขอเสนอเพื่อกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ
ของประเทศ
2. ขอเสนอเพื่อกำหนดอัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือ
3. แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการคาจาง
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ำ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร และ
คณะอนุกรรมการอัตราคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือ
4. รายงานผลการติดตามการนำความรูไป
ใชประโยชนหลังเสร็จสิ้นโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงสรางคาจาง
เงินเดือนในภาคเอกชน
5. รายงานการสำรวจคาใชจายที่จำเปนของ
แรงงานทัว่ ไปแรกเขาทำงานในภาคอุตสาหกรรม

(5) กระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุนของหนวยงาน
กระบวนการหลัก
1. กำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ
2. กำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
กระบวนการสนับสนุน
1. การส ง เสริ ม การจั ดทำโครงสร า งค า จ า ง
เงินเดือนในภาคเอกชน
2. การสำรวจคาใช จายที่จำเป นของแรงงาน
ทั่วไปแรกเขาทำงานในภาคอุตสาหกรรม
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(1) อำนาจหนาที่ตามกฎกระทรวง
แบงสวนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559
1. ศึกษา วิเคราะห และวิจยั ภาวะเศรษฐกิจสังคม
ทั้งในและตางประเทศ ตลอดจน ประเด็นปญหา
และปจจัยเสี่ยงที่มผี ลกระทบตอการพัฒนาดาน
แรงงาน
2. ศึกษา สํารวจ วิเคราะหและคาดประมาณการ
แนวโนมอุปสงคอุปทานของตลาดแรงงาน และ
แบบจําลองเศรษฐกิจดานแรงงาน รวมทั้งระบบ
เตือนภัยดานแรงงาน
3. ศึกษา วิเคราะห และวิจยั ปจจัยที่มผี ลกระทบ
ตอแรงงานทั้งในและนอกระบบ
4. จัดทำและพัฒนาฐานขอมูล สถิติ และดัชนี
ภาวะแรงงาน
5. ปฏิบตั ิหนาที่ตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหเปน
อำนาจหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการคาจาง
6. ปฏิบตั ิงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ มอบหมาย

ตารางที่ 3 การวิเคราะหขอกำหนดที่สำคัญ (ความตองการ/ความคาดหวัง) ของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
(1) ชื่อกระบวนการหลัก/สนับสนุน

กระบวนการหลัก
1. การกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ

(2) ผลผลิต/บริการ/โครงการ
ภายใตแผนปฏิบตั ิงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ขอเสนอเพือ่ กำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ
ของประเทศ

2. การกำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐาน ขอเสนอเพื่อกำหนดอัตราคาจาง
ฝมอื
ตามมาตรฐานฝมอื

(4) ขอกำหนดที่สำคัญ
ความตองการ

ความคาดหวัง

(5) ตัวชี้วดั ขอกำหนด
ที่สำคัญ

ผูรับบริการ
1. ลูกจาง
2. นายจาง/สถานประกอบกิจการ
ผูมีสวนไดเสีย
1. ลูกจาง
2. นายจาง/สถานประกอบกิจการ
3. กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน
4. ประชาชนทั่วไป
ผูรับบริการ
1. ลูกจางที่มีทกั ษะฝมือ
2. นายจาง/สถานประกอบกิจการ
ผูมีสวนไดเสีย
1. ลูกจาง
2. นายจาง/สถานประกอบกิจการ
3. กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน
4. กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

มีการกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ
ที่เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และลูกจาง
สามารถดำรงชีพอยูได

ลูกจางไดรับคาจางไมนอยกวา เชิงปริมาณ
อัตราคาจางขั้นต่ำในแตละ
ไดขอเสนอเพื่อกำหนดอัตรา
พื้นที่
คาจางขั้นต่ำของประเทศ จำนวน
1 เรื่อง
เชิงคุณภาพ
ไดอัตราคาจางขั้นต่ำที่เหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
ลูกจางสามารถดำรงชีพอยูได

มีการกำหนดอัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือที่เหมาะสมกับ
ทักษะฝมือของลูกจาง

ลูกจางที่มีทกั ษะฝมอื และผาน
การทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติไดรับคาจาง
ตามมาตรฐานฝมือ

เชิงปริมาณ
ไดขอเสนอเพื่อกำหนดอัตรา
คาจางตามมาตรฐานฝมือ จำนวน
1 เรื่อง
เชิงคุณภาพ
ไดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
ที่เหมาะสมกับความรู
ความสามารถและทักษะฝมือของ
ลูกจาง

ผูรับบริการ
1. ลูกจาง
2. นายจาง/สถานประกอบกิจการ
ผูมีสวนไดเสีย
1. ลูกจาง
2. นายจาง/สถานประกอบกิจการ
3. กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน

สถานประกอบกิจการที่เขา
รวมโครงการไดรับความรูและ
ฝกปฏิบัติเกีย่ วกับการจัดทำ
โครงสรางคาจางเงินเดือน

1. สถานประกอบกิจการนำ
ความรูที่ไดรับไปปรับใชหรือ
จัดทำโครงสรางคาจางของ
ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. สถานประกอบกิจการเห็น
ประโยชนของการมีโครงสราง
คาจางเพื่อเปนการสงเสริม
ระบบแรงงานสัมพันธที่ดีใน
สถานประกอบกิจการ

เชิงปริมาณ
จัดสัมมนาฯ ปละ 1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
รอยละของสถานประกอบการนำ
ความรูที่ไดรับไปจัดทำ/ปรับปรุง
โครงสรางคาจางของตนเอง
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กระบวนการสนับสนุน
1. การสงเสริมการจัดทำโครงสรางคาจาง รายงานผลการติดตามการนำ
เงินเดือนในภาคเอกชน
ความรูไปใชประโยชนหลังเสร็จสิ้น
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำโครงสรางคาจาง
เงินเดือนในภาคเอกชน

(3) ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย

(1) ชื่อกระบวนการหลัก/สนับสนุน

(2) ผลผลิต/บริการ/โครงการ
ภายใตแผนปฏิบตั ิงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564

2. การสำรวจค า ใช จ  า ยที ่ จ ำเป น ของ รายงานผลการสำรวจคาใชจา ยที่
แ ร ง ง า น ท ั ่ ว ไ ป แ ร ก เ ข  า ท ำ ง า น ใ น จำเปนของแรงงานทั่วไปแรกเขา
ภาคอุตสาหกรรม
ทำงานในภาคอุตสาหกรรม

(3) ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย

ผูรับบริการ
1. คณะกรรมการคาจาง
คณะอนุกรรมการวิชาการและ
กลั่นกรอง และคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ำจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร
2. ประชาชนทั่วไป
ผูมีสวนไดเสีย
1. ลูกจาง
2. นายจาง/สถานประกอบกิจการ
3. สำนักงานแรงงานจังหวัด

(4) ขอกำหนดที่สำคัญ
ความตองการ

ความคาดหวัง

เพื่อใหไดขอมูลขอเท็จจริง
เกี่ยวกับคาจาง รายได และ
คาใชจายที่จำเปนของแรงงาน
ทั่วไปแรกเขาทำงานใน
ภาคอุตสาหกรรม

คณะกรรมการคาจาง
คณะอนุกรรมการวิชาการและ
กลั่นกรอง และคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ำ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
ไดขอมูลขอเท็จจริงที่สะทอน
คาจาง รายได และคาใชจาย
ของแรงงานทั่วไปแรกเขา
ทำงานในภาคอุตสาหกรรม
เพื่อนำขอมูลไปประกอบการ
พิจารณากำหนดอัตราคาจาง
ขั้นต่ำ

(5) ตัวชี้วดั ขอกำหนด
ที่สำคัญ
เชิงปริมาณ
จำนวนขอมูลการสำรวจคาจาง
รายได และคาใชจายที่จำเปน
ของแรงงานทั่วไปแรกเขาทำงาน
ในภาคอุตสาหกรรมครบตาม
เปาหมาย
เชิงคุณภาพ
รายงานผลการสำรวจคาใชจา ยที่
จำเปนของแรงงานทั่วไปแรกเขา
ทำงานในภาคอุตสาหกรรมราย
จังหวัดและทั่วประเทศ เพื่อใช
ประกอบการพิจารณากำหนด
อัตราคาจางขั้นต่ำ
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๑๐
รายงานการวิเคราะหและออกแบบกระบวนการ
1. ชื่อหนวยงาน : สำนักงานคณะกรรมการคาจาง
2. ความสำคัญของหนวยงานตอความสำเร็จขององคการ :
สำนักงานคณะกรรมการคาจางมีความสำคัญตอความสำเร็จของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในการ
เปนหนวยงานหลักในการกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำและคาจางตามมาตรฐานฝมือ รวมทั้งการพัฒนาระบบ
คาจางรายไดของประเทศ โดยการศึกษา วิจัย วิเคราะหและประเมินผลสถานการณเศรษฐกิจ สังคม
แรงงาน และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของเพื่อนำไปเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคาจางในการ
กำหนดนโยบายและมาตรการตางๆ ดานคาจางและรายได
3. สมรรถนะหลักของหนวยงาน :
1) ความสามารถดานเศรษฐศาสตรแรงงาน เชน การจัดทำและวิเคราะหขอมูลตามมาตรา 87 แห ง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2560
2) ความสามารถดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับอัตราคาจาง เชน การอนุวัติอนุสัญญาขององคการแรงงาน
ระหว า งประเทศ การดำเนิ นงานตามพระราชบั ญ ญั ต ิค ุ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 การออกประกาศ
คณะกรรมการคาจาง การออกระเบียบที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของคณะกรรมการคาจาง
3) ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
4) ความสามารถดานการใชโปรแกรมการประมวลผลขอมูล เชน SPSS
4. ชื่อกระบวนการหลัก/กระบวนการสนับสนุน :
กระบวนการหลัก :
- การกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ
- การกำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
กระบวนการยอย :
- การสงเสริมการจัดทำโครงสรางคาจางเงินเดือนในภาคเอกชน
- การสำรวจคาใชจายที่จำเปนของแรงงานทั่วไปแรกเขาทำงานในภาคอุตสาหกรรม
5. ตัวชี้วัดกระบวนการ :
1) การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการคาจาง
2) การกำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการคาจาง
3) การสงเสริมการจัดทำโครงสรางคาจางเงินเดือนในภาคเอกชน ปละ 1 ครั้ง
4) การสำรวจคาใชจายที่จำเปนของแรงงานทั่วไปแรกเขาทำงานในภาคอุตสาหกรรม ปละ 1 ครั้ง
6. สารสนเทศที่ใชในการปฏิบัติงาน :
1) เว็บไซตกระทรวงแรงงาน
2) ระบบอินทราเน็ตสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
3) ระบบสำรวจคาใชจายที่จำเปนของแรงงานทั่วไปแรกเขาทำงานในภาคอุตสาหกรรม
4) เว็บ ไซตข องหนวยงานที่เกี่ย วขอ ง เชน หนว ยงานในสังกัด กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิ ชย
กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานสถิติแหงชาติ ธนาคารแหงประเทศไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ เปนตน

ตารางที่ 4 การวิเคราะหและออกแบบกระบวนการ
ผูสงมอบมอบ/
กระบวนการกอนหนา
(Key Stakeholder)
S : Suppliers
คณะกรรมการคาจาง

คณะกรรมการคาจาง

ปจจัยนำเขา

ขั้นตอน
การปฏิบัตงิ าน

(3) ผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

(Specification Key)
O : Outputs
1. ประกาศคณะกรรมการ
คาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ำ
2. สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานของ
คณะอนุกรรมการพิจารณา
อัตราคาจางขั้นต่ำจังหวัด

(Key Customer)
C : Customers
ผูรับบริการ
1. ลูกจาง
2. นายจาง/สถานประกอบกิจการ
ผูมีสวนไดเสีย
1. ลูกจาง
2. นายจาง/สถานประกอบกิจการ
3. กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน
4. ประชาชนทั่วไป
ผูรับบริการ
1. ลูกจางที่มีทกั ษะฝมือ
2. นายจาง/สถานประกอบกิจการ
ผูมีสวนไดเสีย
1. ลูกจาง
2. นายจาง/สถานประกอบกิจการ
3. กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน
4. กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

ประกาศคณะกรรมการคาจาง
เรื่อง อัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
(เวลา, คุณภาพ)
(Time / Indicators)
KPI
เชิงปริมาณ
ไดขอเสนอเพื่อกำหนดอัตรา
คาจางขั้นต่ำของประเทศ
จำนวน 1 เรื่อง
เชิงคุณภาพ
ไดอัตราคาจางขั้นต่ำที่
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม และลูกจางสามารถ
ดำรงชีพอยูได
เชิงปริมาณ
ไดขอเสนอเพื่อกำหนดอัตรา
คาจางตามมาตรฐานฝมือ
จำนวน 1 เรื่อง
เชิงคุณภาพ
ไดอัตราคาจางตามมาตรฐาน
ฝมอื ที่เหมาะสมกับความรู
ความสามารถและทักษะ
ฝมอื ของลูกจาง
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(Key Resources)
(Work Process)
I : Inputs
P : Processes
1. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และ 1. การทบทวนสถานการณเศรษฐกิจ สังคม และ
แรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป
แรงงานของปที่ผานมา
2. ขอเรียกรอง ขอเสนอจาก
2. การกำหนดแนวทางการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ำ
หนวยงาน/องคกรตางๆ
3. การมอบหมายคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตรา
3. นโยบายรัฐบาล
คาจางขั้นต่ำจังหวัดรายงานสภาพเศรษฐกิจ สังคม
4. ผลการบังคับใชประกาศ
และแรงงาน หรือการปรับอัตราคาจางขัน้ ต่ำจังหวัด
คณะกรรมการคาจาง เรื่อง
4. คณะกรรมการคาจางพิจารณาขอเสนอของ
การกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ำจังหวัด
ฉบับปจจุบนั
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 1. คณะกรรมการคาจางพิจารณากำหนดกลุมสาขา
อาชีพ/สาขาอาชีพที่จะกำหนดอัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือ
2. กำหนดแผนการดำเนินการกำหนดอัตราคาจาง
ตามมาตรฐานฝมือ
3. แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือ
4. ดำเนินการสำรวจอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมอื
จากลูกจางและสถานประกอบการ และนำเสนอตอ
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
5. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณากำหนดอัตราคาจาง
ตามมาตรฐานฝมือในแตละสาขาอาชีพ และนำเสนอ
ตอคณะกรรมการคาจางเพื่อพิจารณา
6. คณะกรรมการคาจางพิจารณากำหนดอัตราคาจาง
ตามมาตรฐานฝมือ
7. ประธานคณะกรรมการคาจางลงนามในราง
ประกาศคณะกรรมการคาจางฯ นำเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
8. คณะรัฐมนตรีรับทราบประกาศคณะกรรมการ
คาจางฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(4) ผลผลิต/ผลลัพธ

ปจจัยนำเขา

ขั้นตอน
การปฏิบัตงิ าน

(4) ผลผลิต/ผลลัพธ

(Key Stakeholder)
S : Suppliers
คณะกรรมการคาจาง

(Key Resources)
I : Inputs
การสงเสริมใหสถานประกอบ
กิจการมีโครงสรางคาจาง
เงินเดือนเปนของตนเอง

(Specification Key)
O : Outputs
รายงานผลการติดตามการนำ
ความรูไปใชประโยชนหลัง
เสร็จสิ้นโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิการ เรื่อง การจัดทำ
โครงสรางคาจางเงินเดือนใน
ภาคเอกชนใหปลัดกระทรวง
แรงงานทราบ

คณะกรรมการคาจาง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
อัตราคาจางขั้นต่ำตามมาตรา
87 แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคมุ ครอง
แรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2560

(Work Process)
P : Processes
1. ขออนุมัติหลักการและดำเนินการโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงสรางคาจาง
เงินเดือนในภาคเอกชน
2. ประสานงานกับหนวยงานที่ดำเนินการจัดสัมมนา
เกี่ยวกับสถานที่จัดอบรม กำหนดวัน-เวลา จำนวน
ผูเขารวมประชุม วิทยากร เนื้อหาการบรรยาย และ
การจัดทำเอกสารประกอบการอบรม
3. ดำเนินการจัดอบรม โดยมีการบรรยายและฝก
ปฏิบัติ การทำ Pre-Post Test และการประเมิลผล
จากการอบรม
4. หลังเสร็จสิ้นการสัมมนาฯ 3 เดือน จะมีการ
ติดตามผลการนำไปใชประโยชนและความพึงพอใจตอ
การเขารวมสัมมนาฯ
1. ขออนุมัติโครงการและดำเนินการโครงการสำรวจ
คาใชจายที่จำเปนของแรงงานทั่วไปฯ
2. ขออนุมัติคาใชจา ยและโอนเงินงบประมาณพรอม
ทั้งแจงแนวทางการดำเนินการโครงการและจัดทำ
หนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดเพื่อแจงใหสำนักงาน
แรงงานจังหวัดดำเนินการสำรวจขอมูลตามโครงการ
3. ขออนุเคราะหกองบริหารการคลังดำเนินการจาง
สำรวจขอมูลฯ สวนกลาง(กรุงเทพฯ) พรอมทั้งโอนเงิน
ใหสำนักงานแรงงานจังหวัดเพื่อเปนคาใชจายในการ
ดำเนินการโครงการ
4. สำนักงานแรงงานจังหวัดทำการสำรวจฯ บันทึก
ขอมูลลงระบบ LaborQ1.net และออกรายงาน
5. สำนักงานคณะกรรมการคาจางทำการตรวจสอบ
ความครบถวน/ถูกตองของแบบสำรวจฯ ทั้ง 77
จังหวัด พรอมทั้งสรุปผลเสนอตอคณะกรรมการคาจาง
และจัดทำรายงานการสำรวจฯเผยแพรทางเว็บไซต
กระทรวงแรงงาน

รายงานผลการสำรวจ
คาใชจายที่จำเปนของแรงงาน
ทั่วไปแรกเขาทำงาน
ในภาคอุตสาหกรรม รายป

(3) ผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
(เวลา, คุณภาพ)
(Key Customer)
(Time / Indicators)
C : Customers
KPI
ผูรับบริการ
เชิงปริมาณ
1. ลูกจาง
จัดสัมมนาฯ ปละ 1 ครั้ง
2. นายจ า ง/สถานประกอบ เชิงคุณภาพ
กิจการ
รอยละของสถานประกอบ
ผูมีสวนไดเสีย
กิจการนำความรูที่ไดรับไป
1. ลูกจาง
จัดทำ/ปรับปรุงโครงสราง
2. นายจ า ง/สถานประกอบ คาจางของตนเอง
กิจการ
3. กรมสวั สดิการและคุมครอง
แรงงาน

ผูรับบริการ
1. คณะกรรมการคาจาง
คณะอนุกรรมการวิชาการและ
กลั่นกรอง และ
คณะอนุกรรมการพิจารณา
อัตราคาจางขั้นต่ำจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร
2. ประชาชนทั่วไป
ผูมีสวนไดเสีย
1. ลูกจาง
2. นายจ า ง/สถานประกอบ
กิจการ
3. สำนักงานแรงงานจังหวัด

เชิงปริมาณ
จำนวนขอมูลการสำรวจคาจาง
รายได และคาใชจายที่จำเปน
ของแรงงานทั่วไปแรกเขา
ทำงานในภาคอุตสาหกรรม
ครบตามเปาหมาย
เชิงคุณภาพ
รายงานผลการสำรวจคาใชจา ย
ที่จำเปนของแรงงานทั่วไปแรก
เขาทำงานในภาคอุตสาหกรรม
รายจังหวัดและทั่วประเทศ เพื่อ
ใชประกอบการพิจารณา
กำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ
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ผูสงมอบมอบ/
กระบวนการกอนหนา

๑๓
8. ผังการไหลของกระบวนการ (WORKFLOW CHART)
8.1 กระบวนการกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ
ลำดับ
1

ผังกระบวนการ
คณะกรรมการคาจาง
พิจารณาแผน

2
จัดทำกรอบแนวทาง
การประชุมของคณะอนุกรรมการฯ
3
แจงกรอบแนวทางใหสำนักงาน
แรงงานจังหวัดทราบ
4

ผูรับผิดชอบ
ผอ.สคจ.

ม.ค.-ก.พ. จั ดทำกรอบแนวทางการประชุ ม ของ
64
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาอั ต รา
คาจางขั้นต่ำจังหวัด โดยมีการกำหนด
แนวทางการประชุมของอนุกรรมการฯ
และกรอบระยะเวลาการจัดประชุม
ก.พ. 64 - จัดทำหนังสือประทับตราแจงกรอบ
แนวทางการประชุ ม ถึ ง สำนั ก งาน
แรงงานจังหวัดทุกจังหวัด
- แจงเวียนหนังสือในระบบอินทราเน็ต

ผอ.สคจ. และ
นวก.ปฏิบัติการ/
ชำนาญการ/
ชำนาญการพิเศษ
นวก.ปฏิบัติการ/
ชำนาญการ/
ชำนาญการพิเศษ
และพรก.

มิ.ย. 64
ขออนุมัติโอนเงินใหจังหวัด

5

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
ม.ค. 64 คณะกรรมการคาจางพิจารณาแผนการ
ดำเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการ
พิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ำจังหวัด

ไมอนุมัติ

เสนอปลัด
กระทรวงแรงงาน
อนุมัติ

6

ขออนุ ม ั ต ิ โ อนงบประมาณให แ ก ผอ.สคจ., นวก.
สำนั ก งานแรงงานจั ง หวั ด เพื ่ อ เป น
ปฏิบัติการ/
คาใชจายในการดำเนินงานจัดประชุม
ชำนาญการ/
คณะอนุกรรมการฯ จังหวัด
ชำนาญการพิเศษ,
พรก. และ
เจาหนาที่ สคจ.
มิ.ย. 64 เสนอปลัดกระทรวงแรงงานอนุมัตโิ อน
ผอ.กศร.
งบประมาณใหแกสำนักงานแรงงาน
จังหวัด
ก.ค. 64

จัดทำหนังสือแจงกองบริหารการคลัง
เพื ่ อ นำเงิ น งบประมาณโอนให กั บ
สำนักงานแรงงานจังหวัด

ส.ค. 64

สำนักงานแรงงานจังหวัดดำเนินการ
จัดประชุมอนุกรรมการฯ จังหวัด

โอนเงินงบประมาณใหสำนักงาน
แรงงานจังหวัด

7
สำนักงานแรงงานจัดประชุม
อนุกรรมการฯ

ก

ผอ.สคจ., นวก.
ปฏิบัติการ/
ชำนาญการ/
ชำนาญการพิเศษ,
พรก. และ
เจาหนาที่ สคจ.
นวก.ปฏิบัติการ/
ชำนาญการ
ของจังหวัด

๑๔
ลำดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

ก
8
สำนักงานแรงงานจังหวัดจัดทำ
รายงานผลการประชุมอนุกรรมการฯ
จังหวัด
9

ไมครบถวน

ตรวจสอบ
เอกสาร
10

ครบถวน

สรุปผลการประชุม
อนุกรรมการฯ จังหวัด

ส.ค.-ก.ย. สำนักงานแรงงานจังหวัดจัดทำสรุปผล นวก.ปฏิบัติการ/
64
การประชุ ม ฯ รายงานการประชุ ม ฯ
ชำนาญการ
และเอกสารประกอบ การประชุ ม ฯ
ของจังหวัด
และสงสำนักงานคณะกรรมการคาจาง
รวบรวม
ส.ค.-ก.ย. - ร ว บ รว ม เ อ ก ส า ร ก า ร ป ร ะ ชุ ม นวก.ปฏิบตั ิการ,
64
อนุกรรมการฯ จังหวัด 76 จังหวัด
พรก. และ
- ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร เจาหนาที่ สคจ.
ก.ย. 64

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯ นวก.ปฏิบัติการ/
จ ั ง ห ว ั ด 7 6 จ ั ง ห ว ั ด เ ส น อ ต อ ชำนาญการ/
คณะกรรมการคาจาง
ชำนาญการพิเศษ
และพรก.

รูปที่ 1 ผังการไหลเวียนของกระบวนการกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ

๑๕
8.2 กระบวนการกำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
ลำดับ
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
ก.พ. 64

พิจารณาสาขาอาชีพที่จะ
ดำเนินการกำหนดอัตรา
คาจางตามมาตรฐานฝมือ

2

การแตงตั้งคณะอนุกรรมการอัตรา
คาจางตามมาตรฐานฝมือ

3
จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาแนวทางการกำหนดอัตรา
คาจางฯ และแนวทางการสำรวจขอมูล

4
การสำรวจขอมูลจากสถาน
ประกอบกิจการและลูกจาง และ
ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล

5
จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาผลการสำรวจฯ และ
(ราง) อัตราคาจางฯ

ก

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

1. ฝายเลขานุการโดยสำนัก งานคณะกรรมการ ผอ.สคจ., นวก.
คาจางเสนอสาขาอาชีพที่มีความพรอมในการกำหนด ปฏิบัติการ/
อัตราคาจางฯ ตอ คณะกรรมการคาจาง รวมทั้ง ชำนาญการ/
แผนการดำเนิ น การและองค ป ระกอบของ ชำนาญการ
คณะอนุกรรมการฯ
พิเศษ และ
2. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหดำเนินการกำหนด
พรก.
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ แผนการดำเนินการ
และองคประกอบของคณะอนุกรรมการฯ
มี.ค.-เม.ย. 1. ประสานขอรายชื่ออนุกรรมการฯ จากกรรมการ ผอ.สคจ., นวก.
64
ผู แ ทนฝา ยนายจางและฝายลูก จางเสนอผูแทน ปฏิบัติการ/
ฝายละ 2 คน และมีหนังสือแจงกรมพัฒนาฝมือ ชำนาญการ/
แรงงาน ขอใหมอบหมายรองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือ ชำนาญการ
แรงงานเพื่อทำหนาที่เปนประธานอนุกรรมการฯ พิเศษ, พรก.
และเสนอรายชื่อผูแทนจากสมาคม/สถาบันการศึกษา และเจาหนาที่
ในกลุ  ม สาขาอาชี พ ที ่ เ กี ่ ย วขอ ง รวมทั ้ ง รายชื่อ
สคจ.
ผูชวยเลขานุการฯ เพื่อจะไดจัดทำ (ราง) คำสั่งฯ
2. เสนอ (ร า ง) คำสั ่ ง แต ง ตั ้ ง ให ท ี ่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการคาจางพิจารณาแตงตั้งฯ และจัดสง
คำสั่งใหผูมีรายชื่อไดรับทราบ
พ.ค.-มิ.ย. จั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการฯ เพื่ อ กำหนด ผอ.สคจ., นวก.
64
แนวทางการกำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ปฏิบัติการ/
ในแตละสาขาอาชีพ และแนวทางการสำรวจขอมูล ชำนาญการ/
จากสถานประกอบกิ จ การและลู ก จ า ง และ ชำนาญการ
พิจ ารณาแบบสำรวจขอมูลการจา ยคาจางตาม พิเศษ, พรก.
มาตรฐานฝมือในตลาดแรงงาน
และเจาหนาที่
สคจ.
มิ.ย.-ส.ค. 1. ดำเนิ นการสำรวจขอมูลการจายคา จา งตาม
นวก.
64
มาตรฐานฝมื อ ในตลาดแรงงานตามสาขาอาชีพ ปฏิบัติการ/
เปาหมายจากสถานประกอบกิจการในกรุงเทพฯ ชำนาญการ/
และในภูมิภาค
ชำนาญการ
2. ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล นำเขาสูการ พิเศษ, พรก.
พิ จ ารณาจั ด ทำ (ร า ง) อั ต ราค า จ า ง ข อ ง และเจาหนาที่
คณะอนุกรรมการฯ
สคจ.
ส.ค. 64 จัดประชุมคณะอนุก รรมการฯ พิจารณาผลการ ผอ.สคจ., นวก.
สำรวจ และจั ด ทำ (ร า ง) อั ต ราค า จ า งตาม ปฏิบัติการ/
มาตรฐานฝมือในแตละสาขาอาชีพ
ชำนาญการ/
ชำนาญการ
พิเศษ, พรก.
และเจาหนาที่
สคจ.

๑๖
ลำดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

ก
ส.ค.-ก.ย.
64

6
จัดสัมมนารับฟงความคิดเห็น (ราง)
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ

ก.ย. 64

7
จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาทบทวน
(ราง) อัตราคาจางฯ
ไมเห็นชอบ

8

ต.ค. 64
คณะกรรมการ
คาจางพิจารณา

1. ดำเนินการจัดสัมมนา (ราง) อัตราคาจางตาม ผอ.สคจ., นวก.
มาตรฐานฝมือเพื่อระดมความคิดเห็นจากผูมีสว น ปฏิบัติการ/
ไดสวนเสียและผูเกี่ยวของทุกภาคสวน
ชำนาญการ/
2. นำผลที ่ ได จ ากการสั ม มนาฯ เข า ที ่ ป ระชุ ม ชำนาญการ
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณากำหนดอั ตรา พิเศษ, พรก.
ค า จ า งตามมาตรฐานฝ มื อใหม ี ความเหมาะสม และเจาหนาที่
ยิ ่ ง ขึ ้ น ก อ นนำเสนอคณะกรรมการค า จ า ง
สคจ.
พิจารณาตอไป
จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาทบทวน ผอ.สคจ., นวก.
(ราง) อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ตามความ
ปฏิบัติการ/
คิดเห็นที่ไดจากการสัมมนามาปรับปรุง
ชำนาญการ/
ชำนาญการ
พิเศษ, พรก.
และเจาหนาที่
สคจ.
คณะกรรมการค า จ า งพิ จ ารณากำหนดอั ต รา
ผอ.สคจ.
คาจางตามมาตรฐานฝมือ ตามที่คณะอนุกรรมการฯ
เสนอ

เห็นชอบ

ต.ค. 64

9
จัดทำประกาศอัตราคาจางฯ

10

ต.ค.-ธ.ค.
64
ประธานกรรมการคาจางลง
นามในประกาศฯ และเสนอ
คณะรัฐมนตรี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

จัดทำประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตรา
คาจางตามมาตรฐานฝมือ

นวก.
ปฏิบัติการ/
ชำนาญการ/
ชำนาญการ
พิเศษ และ
พรก.
1. ส ง ประกาศและคำชี ้ แ จงให ก องกฎหมาย ผอ.สคจ., นวก.
ตรวจสอบความถูกตอง
ปฏิบัติการ/
2. ปลั ด กระทรวงแรงงาน ในฐานะประธาน ชำนาญการ/
กรรมการคาจางลงนามในประกาศฯ
ชำนาญการ
3. เสนอผูบริหารลงนามเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิเศษ และ
4. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหประกาศในราชกิจจา
พรก.
นุเบกษา
5. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหมีผลใชบังคับ
90 วันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

รูปที่ 2 ผังการไหลเวียนของกระบวนการกำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ

๑๗
8.3 กระบวนการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงสรางคาจางเงินเดือน
ในภาคเอกชน
ลำดับ
1

ผังกระบวนการ
ขออนุมัติหลักการ
โครงการฯ

2

ไมอนุมัติ

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ
ต.ค. 63 ขออนุมัติหลักการโครงการสัมมนาเชิง ผอ.สคจ. และ
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงสราง นวก.ปฏิบัติการ/
คาจางเงินเดือนในภาคเอกชน
ชำนาญการ/
ชำนาญการพิเศษ
ต.ค. 63

เสนอปลั ด กระทรวงแรงงานอนุ ม ั ติ
โครงการฯ

ต.ค. 63

ป ร ะ ส า น ง า น ก ั บ ห น  ว ย ง า น ที่ นวก.ปฏิบัติการ/
ดำเนิ น การจั ด สั ม มนาฯ (วิ ท ยากร
ชำนาญการ/
สถานที่จ ัดสัม มนา จำนวนผู เ ข าร วม ชำนาญการพิเศษ
อบรม ฯลฯ)
และเจาหนาที่
สคจ.

เสนอปลัด
กระทรวงแรงงาน
3

อนุมัติ

ประสานงานกับหนวยงาน
ที่ดำเนินการจัดสัมมนา
4

พ.ย. 63
ขออนุมัติดำเนินการ
โครงการฯ

5

ไมอนุมัติ

เสนอปลัด
กระทรวงแรงงาน
อนุมัติ

6

ขออนุมัติคาใชจาย
โครงการฯ
7

ผอ.กศร.

ไมอนุมัติ

เสนอปลัด
กระทรวงแรงงาน
อนุมัติ

ก

- ขออนุมัติดำเนินการโครงการสัมมนา ผอ.สคจ., นวก.
เชิงปฏิบัติการฯ
ปฏิบัติการ/
- จั ด ทำหนัง สื อ เชิ ญ วิ ท ยาการ และ ชำนาญการ/
ผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
ชำนาญการพิเศษ
และพรก.
พ.ย. 63 เสนอปลั ด กระทรวงแรงงานอนุ ม ั ติ
ผอ.กศร.
ดำเนินการโครงการฯ

พ.ย. 63

ขออนุมัติคาใชจายโครงการสัมมนาเชิง
ผอ.สคจ.,
ปฏิบัติการฯ พรอมยืมเงินราชการ
นวก.ปฏิบัติการ/
ชำนาญการ/
ชำนาญการพิเศษ
และพรก.
พ.ย. 63 เสนอปลั ด กระทรวงแรงงานอนุ ม ั ติ
ผอ.กศร.
ค  า ใช จ  ายโครงการส ั ม มนา เชิ ง
ปฏิบัติการฯ

๑๘
ลำดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

ก
อนุมัติ

8

ธ.ค. 63

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

9
ติดตามผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการฯ
10
รวบรวมและประมวลผลการ
ติดตาม
11

ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
- ประเมินระดับความรูความเขาใจของ
ผู เ ขา รว มสั ม มนาฯ โดยการ PrePost Test
- ประเมินผลดำเนินการจัดสัมมนาฯ
มี.ค. 64 หลังเสร็จการสัมมนาฯ 3 เดือน จะมี
การติดตามผลการนำไปใชประโยชน
และความพึ ง พอใจต อ การเข า ร ว ม
สั ม มนาเชิง ปฏิ บ ั ต ิ การฯ โดยการส ง
แบบสอบถาม
เม.ย. 64 - ติดตามแบบสอบถามของผูเขารวม
สัมมนาฯ
- ประมวลผลการติดตาม
พ.ค. 64

สรุปผลการติดตาม

นวก.ปฏิบัติการ/
ชำนาญการ/
ชำนาญการพิเศษ
และพรก.
นวก.ปฏิบัติการ/
ชำนาญการ/
ชำนาญการพิเศษ,
และเจาหนาที่
สคจ.
นวก.ปฏิบัติการ/
ชำนาญการ และ
เจาหนาที่สคจ.

จั ด ทำสรุ ป การติ ด ตามผลการนำ นวก.ปฏิบัติการ/
ความรู ไ ปใช ป ระโยชน ห ลั งเสร็ จ สิ้ น
ชำนาญการ/
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ และ ชำนาญการพิเศษ
รายงานให ป ลั ด กระทรวงแรงงาน
รับทราบ

รูปที่ 3 ผังการไหลเวียนของกระบวนการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำโครงสรางคาจางเงินเดือนในภาคเอกชน

๑๙
8.4 กระบวนการดำเนินการโครงการสำรวจคาใชจายที่จำเปนของแรงงานทั่ วไปแรกเขาทำงานใน
ภาคอุตสาหกรรม
ลำดับ
1

ผังกระบวนการ
ขออนุมัติโครงการและ
ดำเนินการโครงการฯ

2

ไมอนุมัติ

เสนอปลัด
กระทรวงแรงงาน
3

อนุมัติ

ขออนุมัติคา ใชจายและโอน
เงินงบประมาณโครงการฯ
4

ไมอนุมัติ

เสนอปลัด
กระทรวงแรงงาน
อนุมัติ

5

แจ้งสํานักงานแรงงาน
จังหวัดดําเนินการสํารวจ
6

7

ขออนุเคราะหดำเนินการจาง
สำรวจขอมูลตามโครงการฯ
สวนกลาง (กรุงเทพฯ)
ไมอนุมัติ

เสนอ ผอ.กศร.

อนุมัติ

ก

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ
ก.พ. 64 ขออนุ ม ั ต ิ โ ครงการและดำเนิ น การ ผอ.สคจ., นวก.
โครงการสำรวจคาใชจายที่จำเปนของ
ปฏิบัติการ/
แรงงานทั ่ ว ไปแรกเข า ทำงานใน
ชำนาญการ/
ภาคอุตสาหกรรม
ชำนาญการพิเศษ
และพรก.
ก.พ. 64 เสนอปลั ดกระทรวงแรงงานอนุ ม ั ติ
ผอ.กศร.
โครงการและดำเนินการโครงการฯ

ก.พ. 64

- ขออนุ ม ั ต ิ ค  า ใช จ  า ยและโอนเงิ น ผอ.สคจ., นวก.
งบประมาณพรอมทั้งแจงแนวทางการ
ปฏิบัติการ/
ดำเนินการโครงการฯ
ชำนาญการ/
- จัดทำหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัด ชำนาญการพิเศษ
เพื ่อแจ งใหสำนักงานแรงงานจังหวัด
และพรก.
ดำเนินการสำรวจตามโครงการ
ก.พ. 64 เสนอปลั ดกระทรวงแรงงานอนุ ม ั ติ
ผอ.กศร.
ค า ใช จ  า ยและโอนเงิ น งบประมาณ
โครงการฯ
มี.ค. 64

แ จ  ง สำ น ั กง า น แ รงงา น จ ั ง หวั ด
ดำเนินการสำรวจโครงการฯ พรอมทั้ ง
ใหดาวนโหลดเอกสาร คู มื อการใชงาน
ระบบ และแบบรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการสำรวจคาใชจายที่จำเปนฯ ทาง
https://intranet.mol.go.th
มี.ค. 64 ขออนุ เ คราะห ก องบริ ห ารการคลั ง
ด ำ เ น ิ น ก า ร จ า งส ำ รว จ ข อม ู ล ฯ
สวนกลาง (กรุ งเทพฯ) พร อมทั ้ งแจ ง
รายชื ่อ คณะกรรมการตรวจรั บ พั สดุ
จางสำรวจฯ
มี.ค. 64 เสนอผู อำนวยการกองเศรษฐกิจการ
แรงงานอนุม ั ติดำเนิ น การจา งสำรวจ
ข อ มู ล ตามโครงการฯ ส ว นกลาง
(กรุงเทพฯ)

นวก.ปฏิบัติการ/
ชำนาญการ/
ชำนาญการพิเศษ
และพรก.
นวก.ปฏิบัติการ/
ชำนาญการ/
ชำนาญการพิเศษ
และพรก.
ผอ.สคจ.

๒๐
ลำดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

ก
อนุมัติ

8

มี.ค. 64
แจงผอ.กองบริหารการคลังโอนเงิน
ใหสำนักงานแรงงานจังหวัด

9
สำนักงานแรงงานจังหวัดดำเนินการ
โครงการสำรวจคาใชจายที่จำเปนฯ
10

เม.ย.-พ.ค. สำนั ก งานแรงงานจั งหวั ด จัดทำการ
64
สำรวจคาใชจายที่จำเปนของแรงงาน
ทั่วไปแรกเขาทำงานในภาคอุตสาหกรรม

สนง.แรงงาน
จังหวัด

มิ.ย. 64

สนง.แรงงาน
จังหวัด

สำนักงานแรงงานจังหวัดดำเนินการ
บันทึกขอมูลแบบสำรวจ
9

10

ไมครบถวน/
ไมถูกตอง

ตรวจสอบ
แบบสำรวจ

ครบถวน/ถูกตอง

สรุปผลการสำรวจคาใชจาย
ที่จำเปนฯ

กองบริ ห ารการคลั ง โอนเงิ นให นวก.ปฏิบัติการ/
สำนั ก งานแรงงานจั ง หวั ด เพื ่ อ เป น ชำนาญการ/
คาใชจายในการดำเนินการโครงการ
ชำนาญการพิเศษ
และพรก.

สำนัก งานแรงงานจั งหวัด จั ดทำการ
บั น ทึ ก ข อ มู ล การสำรวจฯ ลงระบบ
LaborQ1.net และออกรายงาน

มิ.ย.-ก.ค. ตรวจสอบความครบถวน/ถูกตองของ
64
แบบสำรวจคาใชจายฯ ทั้ง 77 จังหวัด

ก.ย. 64

นวก.ปฏิบัติการ,
พรก. และ
เจาหนาที่ สคจ.

- จั ด ทำสร ุ ป ผล การการสำรว จ นวก.ปฏิบัติการ/
คาใชจ ายที่จำเปน ของแรงงานทั่วไป ชำนาญการ/
แรกเข าทำงานในภาคอุ ตสาหกรรม ชำนาญการพิเศษ
ทั ่ ว ประเทศเสนอต อ คณะกรรมการ
คาจาง
- จัดทำรายงานผลการสำรวจคาใชจา ย
ที ่ จ ำเป น ของแรงงานทั ่ ว ไปแรกเข า
ทำงานในภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
- เผยแพร ร ายงานทางเว็ บ ไซ ต
กระทรวงแรงงาน หัวขอ นักวิชาการ
> ผลงานการวิจัยดานวิชาการ

รูปที่ 4 ผังการไหลเวียนของกระบวนการดำเนินการโครงการสำรวจคาใชจายที่จำเปนของแรงงานทั่วไป
แรกเขาทำงานในภาคอุตสาหกรรม

๒๑
9. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน : แนวทางในการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน
9.1 ขั้นตอนการกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ
1) คณะกรรมการค า จา งพิ จ ารณาแผนการดำเนิ น งานและกรอบแนวทางการประชุ ม ของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
2) สำนักงานแรงงานจังหวัดดำเนินการจัดประชุมอนุกรรมการฯ
3) สำนักงานแรงงานจังหวัดจัดทำสรุปผลการประชุม รายงานการประชุม และเอกสารประกอบ
การประชุม และสงสำนักงานคณะกรรมการคาจางรวบรวม
4) สำนักงานคณะกรรมการคาจางสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้น
ต่ำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 77 จังหวัด เสนอตอคณะกรรมการคาจาง
9.2 ขั้นตอนการกำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
1) คณะกรรมการคาจางพิจารณามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ เพื่อเลือกสาขาอาชีพที่มีความ
พรอมในการกำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
2) จัดกลุมสาขาอาชีพ/กลุมอุตสาหกรรมของสาขาที่เลือกกำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
และแตงตั้งคณะอนุกรรมการอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือตามกลุมสาขาอาชีพ/กลุมอุตสาหกรรม พรอมทั้ง
กำหนดแผนการดำเนินงาน
3) คณะอนุกรรมการฯ ประชุมพิจารณาดังนี้
3.1) กำหนดแผนการดำเนินงานและสรุปมาตรฐานฝมือแหงชาติ (ความรู ทักษะฝมือ และ
ความสามารถ) และพิจารณาแนวทางการสำรวจขอมูลและกำหนดแบบสอบถามเพื่อใชในการสำรวจขอมูล
การจายคาจางตามมาตรฐานฝมือในตลาดแรงงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการคาจางในฐานะฝายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ เปนผูดำเนินการสำรวจขอมูลจากสถานประกอบกิจการและลูกจางทั่วประเทศ พรอมทั้ง
ประมวลผลและวิ เ คราะห ข อ มู ล และสรุ ป ผลที ่ ไ ด จ ากการสำรวจในแต ล ะสาขาอาชี พ เพื ่ อ นำเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ
3.2) พิจารณาผลการสำรวจ และการจัดทำ (ราง) อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ โดย
สำนักงานคณะกรรมการคาจางดำเนินการจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็น (ราง) อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมอื
จากผูเกี่ยวของในสวนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งจะไดใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ (ราง) อัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือ และนำผลที่ไดจากสัมมนาฯ ไปปรับปรุง (ราง) อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
3.4) พิจารณาทบทวน (ราง) อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือตามความคิดเห็นที่ไดจากการ
สัมมนารับฟงความคิดเห็นฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการคาจาง
4) คณะกรรมการคาจางพิจารณากำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ โดยพิจารณาจากผลการ
ดำเนินงานที่คณะอนุกรรมการอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือเสนอ
5) ประกาศกำหนดอัตราคา จางตามมาตรฐานฝม ือและรายงานใหร ัฐมนตรีว าการกระทรวง
แรงงานทราบและเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีผลบังคับใชตอไป
9.3 ขั้ น ตอนการดำเนิน การโครงการสัม มนาเชิงปฏิบ ัติการ เรื่ อง การจัดทำโครงสรา งคา จาง
เงินเดือนในภาคเอกชน
1) ขออนุมัติหลักการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงสรางคาจางเงินเดือนใน
ภาคเอกชน
1.1) จัดทำบันทึกภายในเพื่อขออนุมัติหลักการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดทำโครงสรางคาจางเงินเดือนในภาคเอกชน

๒๒
1.2) ประเมินคาใชจายในการจัดอบรม
1.3) นำเสนอปลัดกระทรวงแรงงานเพื่ออนุมัติหลักการโครงการฯ
2) ติดตอประสานงานหนวยงานที่ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เกี่ยวกับสถานที่จัดอบรม
กำหนดวัน-เวลา จำนวนผูเขารวมประชุม วิทยากร เนื้อหาการบรรยาย และการจัดทำเอกสารประกอบการ
อบรม
3) ขออนุมัติดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงสรางคาจางเงินเดือน
ในภาคเอกชน
3.1) จัดทำหนังสือบันทึกภายในเพื่อขออนุมัติดำเนินการโครงการฯ
3.2) จัดทำหนังสือภายนอกเพื่อเชิญวิทยากร และผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารฯ
3.3) นำเสนอปลัดกระทรวงแรงงานเพื่ออนุมัติใหดำเนินการโครงการฯ และลงนามหนังสือ
ภายนอก
4) จัดทำหนังสือภายในเพื่อขออนุมัติคา ใชจายโครงการฯ พรอมยืมเงินราชการ
5) ดำเนินการจัดอบรม
5.1) จัดเตรียมรูปแบบการกลาววัตถุประสงคและการเปดงานของประธานหรือผูแทน
5.2) ดำเนินการทดสอบความรูกอนการฝกอบรม (Pre-Test)
5.3) วิทยากรดำเนินการบรรยายตามเนื้อหาที่กำหนดไว ตามเวลาที่กำหนด
5.4) เมื่อดำเนินการอบรมแลวเสร็จ ดำเนินการทดสอบความรู หลังการฝกอบรม (PostTest)
5.5) ประเมินผลจากการอบรม
6) หลังเสร็จสิ้นการสัมมนาฯ 3 เดือน ดำเนินการติดตามผลการนำไปใชประโยชนและความพึง
พอใจตอการเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
6.1) จัดทำหนังสือบันทึกภายในเพื่อติดตามผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ
โครงสรางคาจางเงินเดือนในภาคเอกชน
6.2) จัดทำหนังสือภายนอกเพื่อสงแบบสอบถามใหกับผูเขารวมอบรม
6.3) จัดทำแบบสอบถามเพื่อติดตามผลการนำความรูไปใชประโยชนหลังเสร็จสิ้นโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงสรางคาจางเงินเดือนในภาคเอกชน ในรูปแบบเอกสารและออนไลน
(ใช Google Form)
6.4) นำเสนอปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อลงนามหนังสือภายนอก
7) การรวบรวมและติดตาม
7.1) รวบรวมแบบสอบถามทั้งในรูปแบบเอกสารและออนไลน
7.2) ติดตามผูเขารวมอบรมที่ยังไมตอบแบบสอบถามใหตอบกลับมา โดยการแจงไปในกลุม
ไลนของผูเขารวมอบรมในรุนนั้น และทางโทรศัพท
8) การประมวลผลและสรุปการติดตามผล
8.1) ประมวลผลขอมูลดวย Pivot Excel
8.2) จัดทำสรุปการติดตามผลการนำความรูไปใชประโยชนหลังเสร็จสิ้นโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการฯ
8.3) จั ด ทำหนัง สื อ บั น ทึ ก ภายในเพื ่ อ รายงานสรุ ป การติ ด ตามผลการนำความรู  ไ ปใช
ประโยชนหลังเสร็จสิ้นโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงสรางคาจางเงินเดือนในภาคเอกชน
ใหปลัดกระทรวงแรงงานรับทราบ
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9.4 ขั้นตอนการดำเนินการโครงการสำรวจคาใชจายที่จำเปนของแรงงานทั่วไปแรกเขาทำงานใน
ภาคอุตสาหกรรม
1) ขออนุมัติโครงการและดำเนินการโครงการสำรวจคาใชจายที่จำเปนของแรงงานทั่วไปแรกเขา
ทำงานในภาคอุตสาหกรรม
1.1) จัดทำบันทึกภายในเพื่อขออนุมัติโครงการและดำเนินการโครงการสำรวจคาใชจ ายที่
จำเปนของแรงงานทั่วไปแรกเขาทำงานในภาคอุตสาหกรรม
1.2) นำเสนอปลัดกระทรวงแรงงานเพื่ออนุมัติโครงการและดำเนินการโครงการ
2) ขออนุมัติคาใชจายและโอนเงินงบประมาณโครงการสำรวจคาใชจายที่จำเปนของแรงงานทั่วไปฯ
2.1) จัดทำหนังสือภายในเพื่อขออนุมัติคาใชจายและโอนเงินงบประมาณพรอมทั้งแจงแนว
ทางการดำเนินโครงการสำรวจคาใชจายที่จำเปนของแรงงานทั่วไปแรกเขาทำงานในภาคอุตสาหกรรม
2.2) จัดทำหนังสือภายนอกถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อมอบหมายใหสำนัก งาน
แรงงานจังหวัดดำเนินการสำรวจขอมูลตามโครงการสำรวจคาใชจายที่จำเปนของแรงงานทั่วไปแรกเขาทำงาน
ในภาคอุตสาหกรรม
2.3) นำเสนอปลัดกระทรวงแรงงานเพื่ออนุมัติคาใชจายและโอนเงินงบประมาณพรอมทั้งลง
นามหนังสือภายนอก
3) แจงสำนักงานแรงงานจังหวัดดำเนินการสำรวจโครงการฯ พรอมทั้ งให ดาวนโหลดเอกสาร
คู  ม ื อ การใช ง านระบบ และแบบรายงานผลการดำเนิ น งานโครงการสำรวจค า ใช จ  า ยที ่ จ ำเป น ทาง
https://intranet.mol.go.th
4) จัดทำหนังสือภายในเพื่อขออนุเคราะหดำเนินการจางสำรวจขอมูลสวนกลาง (กรุงเทพฯ)
4.1) จัดทำหนังสือภายในเพื่อขอความอนุเคราะหดำเนินการจางสำรวจขอมูลตามโครงการ
สำรวจคาใชจายที่จำเปนของแรงงานทั่วไปแรกเขาทำงานในภาคอุตสาหกรรม สวนกลาง (กรุงเทพฯ)
4.2) แจงรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจางสำรวจขอมูลสวนกลาง (กรุงเทพฯ)
4.3) นำเสนอผูอำนวยการกองเศรษฐกิจการแรงงานเพื่ออนุมัติดำเนินการจางสำรวจขอมูล
ตามโครงการฯ สวนกลาง (กรุงเทพฯ)
5) ดำเนินการแจงผูอำนวยการกองบริหารการคลังโอนเงินใหสำนักงานแรงงานจังหวัดเพื่อเปน
คาใชจายในการดำเนินการโครงการ
6) สำนักงานแรงงานจังหวัดจัดทำการสำรวจคาใชจายที่จำเปนของแรงงานทั่วไปแรกเขาทำงาน
ในภาคอุตสาหกรรม ในชวงเวลา เมษายน – พฤษภาคม
7) สำนักงานแรงงานจังหวัดดำเนินการบันทึกขอมูลแบบสำรวจลงระบบ LaborQ1.net ในเดือน
มิถุนายนและออกรายงานในเดือนกรกฎาคม
8) หลังสำนักงานแรงงานจั งหวัดบันทึก ขอมูล แบบสำรวจลงระบบ LaborQ1.net เรียบร อย
สำนักงานคณะกรรมการคาจางดำเนินการตรวจสอบความถูกตอง/ครบถวนของแบบสำรวจคาใชจายฯ ทั้ง 77
จังหวัด
9) สรุปผลการสำรวจคาใชจายที่จำเปน
9.1) สำนักงานคณะกรรมการคาจางจัดทำสรุปผลการสำรวจคาใชจายที่จำเปนของแรงงาน
ทั่วไปแรกเขาทำงานในภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศเสนอตอคณะกรรมการคาจาง
9.2) จัดทำรายงานผลการสำรวจคาใชจายที่จำเปนของแรงงานทั่ว ไปแรกเข าทำงานใน
ภาคอุตสาหกรรมทั่ วประเทศและเผยแพรร ายงานทางเว็บ ไซตกระทรวงแรงงาน www.mol.go.th หั วขอ
นักวิชาการ >> ขอมูลที่นาสนใจสำหรับนักวิชาการ >> ผลงานการวิจัยดานวิชาการ
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10. การติ ด ตามและประเมิ น ผลตามคู  ม ื อ การปฏิ บ ั ต ิ ง านพร อ มทั ้ ง รายงานผลการดำเนิ น งาน
ใหผูบริหารทราบ
10.1 การกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ
1) สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และแรงงาน หลังจากมีผลบังคับใชประกาศคณะกรรมการ
คาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ำ
2) ผลการตรวจแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ำ โดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปน
ผูดำเนินการตรวจ และรายงานผลตอคณะกรรมการคาจางในการประชุมทุกครั้ง
10.2 การกำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
มีการบังคับใชในประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
10.3 การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงสรางคาจางเงินเดือนใน
ภาคเอกชน
มีการติดตามผลภายหลังเสร็จสิ้นการสัมมนาไปแลว 3 เดือน โดยใชแบบสอบถามเพื่อติดตามผล
การนำไปใชประโยชนและความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการฯ นำมาประมวลผลในภาพรวมของโครงการ
เพื่อนำเสนอตอปลัดกระทรวงแรงงานรับทราบตอไป
10.4 การดำเนิ น การโครงการสำรวจคา ใช จ  ายที ่ จ ำเป นของแรงงานทั ่ว ไปแรกเขา ทำงานใน
ภาคอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการคาจางติดตามผลการสำรวจคาใชจายที่จำเปนของแรงงานทั่วไปแรกเขา
ทำงานในภาคอุตสาหกรรมทางระบบบันทึกขอมูลการสำรวจฯ LaborQ1.net โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดจะ
สงสรุปผลจำนวนตัวอยางที่สำรวจได (ตามแบบฟอรมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำรวจคาใชจายที่
จำเปน ของแรงงานทั ่ว ไปแรกเขาทำงานในภาคอุตสาหกรรม) มายังสำนักงานคณะกรรมการคาจา ง เพื่ อ
ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบความถูกตองและจัดทำสรุปผลการสำรวจเสนอตอคณะกรรมการคาจางเพื่ อใช
ประกอบการพิจารณากำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ และเผยแพรรายงานทางเว็บไซตกระทรวงแรงงานตอไป
11. เอกสารอางอิง
11.1 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
11.2 ประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10)
11.3 ประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับที่ 10)

