คานา

การตรวจราชการ ถือ เป็น มาตรการสาคัญ ประการหนึ่ง ในการบริห ารราชการแผ่น ดิน
ที่จะทาให้การปฏิบัติราชการ หรือการจัดทาภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้ง เป็นไปตาม
หลักการการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น เพื่อให้ภารกิจการตรวจราชการ
ช่วยขับเคลื่อนและกากับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด กลุ่มงานตรวจราชการ สานักตรวจและประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
จึง ได้จัด ทาคู่มือ การตรวจติด ตามตามแผนการตรวจราชการของผู้ต รวจราชการ ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
ให้แก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ผู้ตรวจราชการกรมที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการตรวจราชการ
แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รวมทั้ง หน่วยรับตรวจทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
ยังคงรุนแรง และยังคงไม่มียารักษาโรคดังกล่าว ทาให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานจาเป็นต้องปรับเปลี่ยน
วิธี การตรวจราชการ ตามสถานการณ์ ความเหมาะสม และความปลอดภัยของผู้ ตรวจราชการกระทรวง
แรงงาน ตลอดจนหน่วยรับตรวจ
คู่มือการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๓ บท ได้แก่
บทที่ ๑ บททั่วไปเกี่ยวกับการตรวจราชการ
บทที่ ๒ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
บทที่ ๓ แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ และแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการตรวจติดตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะเป็นประโยชน์และสามารถเสริมสร้างระบบการตรวจราชการ
ระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ผู้ตรวจราชการกรม และหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพและช่วย
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานให้ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนด้านแรงงานของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน
ให้บรรลุเป้าหมายได้ตามที่กาหนด

กลุ่มงานตรวจราชการ
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การตรวจราชการ เป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่น ดิน
ที ่ข ับ เคลื ่อ นการปฏิบ ัต ิร าชการของหน่ว ยงานของรัฐ ให้ด าเนิน ไปตามเปูา หมายอย่า งถูก ต้อ ง
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อ บังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี และคาสั่งของนายกรัฐมนตรี
รวมทั ้ง เป็น กลไกส าคัญ ในการช่ ว ยแก้ 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
เจ้าหน้าที่ สนับสนุนการตรวจราชการ หมายถึ ง เจ้าหน้ าที่ของกลุ่ มงานตรวจราชการ
สานักตรวจและประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานแต่ละท่านและให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนภารกิจ
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมด้วย
หน่ ว ยรั บ ตรวจ หมายถึ ง หน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงแรงงานในส่ ว นภู มิ ภาค ได้ แ ก่
สานักงานแรงงานจังหวัด สานักงานจัดหางานจังหวัด สถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงาน/สานักงานพัฒ นา
ฝีมือ แรงงาน สานั กงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสานักงานประกันสังคมจังหวัด
ทั้ง ๗๖ จังหวัด รวมทั้งหน่ว ยงานในสังกัด ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แ ก่ สานักงานจัด หางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๑๐ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 - 5) สานักงานสวัสดิการและคุ้ม ครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่
๑ - ๑๐ ศูนย์ความปลอดภัยในการทางานเขต ๑ - ๑๒ สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่
๑ - ๑๒ และสานักงาน/ฝุายแรงงานในต่างประเทศ ๑2 แห่ง 11 ประเทศ
1

หมายเหตุ : หน้าที่ของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ มีดังนี้
๑. ประสานงานกับ หน่ว ยรับตรวจและเจ้า หน้าที่ซึ่ง เกี่ย วข้อ งกับการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ทั้งก่อนการตรวจราชการ ระหว่างการตรวจราชการ และภายหลัง
การตรวจราชการ เพื่อประโยชน์ในการตรวจราชการ
๒. จัด เตรียมข้อมูลประกอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ก่อนการตรวจราชการในแต่ละครั้ง ประกอบด้วย กาหนดการ รายนามผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสังกัดกระทรวงแรงงาน และข้อ มูล ผลการดาเนิน งานตามแผน
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปี งบประมาณนั้น ๆ
๓. จัดทาเอกสารเกี่ยวกับการตรวจราชการก่อนการตรวจราชการ และภายหลังการตรวจราชการ
ในแต่ละครั้ง
ก่อนการตรวจราชการ ดาเนินการจัดทาหนังสือขออนุมัติการเดินทาง กาหนดการ
เดินทางประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หนังสือยืมเงินทดรองราชการในการเดินทางไปราชการ
ภายหลังการตรวจราชการ ดาเนินการจัด ทาหนัง สือสรุปค่าใช้จ่า ยในการเดิน ทาง
ไปตรวจราชการ
๔. จัดทารายงานผลการตรวจราชการและติดตามข้อสังเกต ข้อสั่งการ หรือข้อเสนอแนะ
ที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้ให้ไว้แก่หน่วยรับตรวจภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ
กัลบระเบียบ/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
เกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติง านหรือการจัด ทาภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและแผนต่าง ๆ
ของชาติ และของหน่วยงานของรัฐ
(๒) เพื่ อตรวจติ ดตามว่ าหน่ วยงานของรั ฐได้ปฏิ บัติ ถู กต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ
ข้อบั งคั บ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี และค าสั่ งของนายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามความมุ่ งหมาย
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนหรือยุทธศาสตร์ใด ๆ ที่กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ หรือวาระแห่งชาติหรือไม่
(๓) เพื่ อติ ด ตามความก้ าวหน้ า ปั ญหา และอุ ปสรรค รวมทั้ งประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ
ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดทาภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
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(๔) เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชน
(๕) เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพื้นที่
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
ผู้ตรวจราชการกระทรวง รั บผิ ดชอบและมีอ านาจหน้ าที่ ในการตรวจราชการเกี่ ยวกั บ
การปฏิ บั ติ ราชการของหน่ วยงานของรั ฐและเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ เฉพาะในขอบเขตอ านาจและหน้ าที่
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 องหนึ่ ง ให้ ถู กต้ อ ง
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคาสั่งของนายกรัฐมนตรี
(๒) สั่งเป็ นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใด 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
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บทที่ ๒
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

คาสั่งกระทรวงแรงงาน/สานักงานปลัดกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ
การตรวจราชการของผู้ต รวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
กรอบค าสั่ ง กระทรวงแรงงาน ค าสั่ ง ส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน รวมถึ ง การมอบหมาย
จากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน 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 และผู้รักษาการใน
ตาแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
คาสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 994/2564 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้ง
หัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และผู้รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงาน ซึ่งปลัดกระทรวงแรงงาน แต่งตั้งหัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
และผู้รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ดังนี้
1) นายภูมา ธรรมกุล
เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
2) นางโสภา เกียรตินิรชา เป็นรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
3) ในกรณีไม่มีผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานตามลาดับอาวุโสรักษาการในตาแหน่ง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
3. คาสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 99๕/2564 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ดังนี้
๑) นายภูมา ธรรมกุล
รับผิดชอบเขตตรวจราชการ เขต ๕ เขต ๑๐ และเขต ๑๖
เขต ๕ ประกอบด้วย จังหวัด ชุมพร จังหวัด นครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา
เขต ๑๐ ประกอบด้วย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลาภู และจังหวัดอุดรธานี
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๒)

3)

๔)

๕)

เขต ๑๖ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา
และจังหวัดแพร่
รับผิดชอบกากับดูแลเขตพื้นที่ปฏิบัติงานเขตกรุงเทพมหานคร ทุกเขตพื้นที่
นางโสภา เกียรตินิรชา รับผิดชอบเขตตรวจราชการ เขต ๑ เขต ๘ และเขต ๑๒
เขต ๑ ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
เขต ๘ ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
เขต ๑๒ ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม
และจังหวัดร้อยเอ็ด
รับผิดชอบกากับดูแลเขตพื้นที่ ปฏิบัติงานเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตบางพลัด
เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตบางแค เขตภาษีเจริญ และเขตหนองแขม
นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รับผิดชอบเขตตรวจราชการ เขต ๓ เขต ๖ และเขต ๑๘
เขต ๓ ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
เขต ๖ ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัด พังงา จังหวัด ภูเก็ต
จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล
เขต ๑๘ ประกอบด้วย จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร
และจังหวัดอุทัยธานี
รับผิดชอบกากับดูแลเขตพื้นที่ ปฏิบัติงานเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
เขตดินแดง เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง
เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตยานนาวา เขตสาทร และเขตบางคอแหลม
นายอรเทพ อินทรสกุล รับผิดชอบเขตตรวจราชการ เขต ๙ เขต ๑๓ และเขต ๑๕
เขต ๙ ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
เขต ๑๓ ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์
และจังหวัดสุรินทร์
เขต ๑๕ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาปาง
และจังหวัดลาพูน
รับผิดชอบกากับดูแลเขตพื้นที่ ปฏิบัติงานเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
เขตจอมทอง เขตทุ่งครุ เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ
เขตบางนา เขตประเวศ เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตวัฒนา และเขตคลองเตย
นางดรุณี นิธิทวีกุล
รับผิดชอบเขตตรวจราชการ เขต ๒ เขต ๔ และเขต ๑๑
เขต ๒ ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม
และจังหวัดสมุทรปราการ
เขต ๔ ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร
เขต ๑๑ ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร
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รับผิดชอบกากับดูแลเขตพื้นที่ ปฏิบัติงานเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
เขตคันนายาว เขตบางกะปิ เขตลาดพร้าว เขตวังทองหลาง เขตบึงกุ่ม
เขตคลองสามวา เขตมี น บุ รี เขตลาดกระบั ง เขตสะพานสู ง เขตหนองจอก
และเขตสายไหม
๖) นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รับผิดชอบเขตตรวจราชการ เขต ๗ เขต ๑๔ และเขต ๑๗
เขต ๗ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
เขต ๑๔ ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอานาจเจริญ
และจังหวัดอุบลราชธานี
เขต ๑๗ ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์
รั บผิ ดชอบก ากั บดู แลเขตพื้ นที่ ปฏิ บั ติ งานเขตกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้ วย
เขตดุ สิ ต เขตปู อมปราบศั ตรู พ่ าย เขตพระนคร เขตสั มพั นธวงศ์ เขตจตุ จั กร
เขตดอนเมือง เขตบางซื่อ เขตบางเขน และเขตหลักสี่
นอกจากการรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ได้รับมอบหมายตามที่กาหนดข้างต้นแล้ว
ให้ ผู้ ตรวจราชการกระทรวงแรงงานมี หน้ าที่ รั บผิ ดชอบการตรวจราชการส านั กงาน/ฝุ ายแรงงานไทย
ในต่างประเทศด้วย
4. ประกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ลงวั น ที่
๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ประกอบด้วย ๑) นายวรรณรัตน์
ศรีสุขใส พ้นจากตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองปลัดกระทรวง และ ๒)
นางบุปผา พันธุ์เพ็ง พ้นจากตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองปลัดกระทรวง
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานจึงได้ประชุมหารือ
ร่วมกันเพื่อแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในเขตตรวจราชการ เขต ๓ เขต ๖ เขต ๗ เขต ๑๔ เขต ๑๗ และเขต ๑๘
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน แทนตาแหน่งที่ว่างลง ซึ่งปลัดกระทรวง
แรงงาน ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามหนังสือสานักตรวจและประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๙.๑/๐๔๔๙
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๑) นายภูมา ธรรมกุล
รับผิดชอบเขตตรวจราชการ เขต ๓ และเขต ๑๗ ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรายอื่นรับผิดชอบเขตตรวจราชการดังกล่าว
เขต ๓ ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
เขต ๑๗ ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์
๒) นางโสภา เกียรตินิรชา รั บผิ ด ชอบเขตตรวจราชการ เขต ๑๔ ไปพลางก่ อ น
จนกว่าจะมีการมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรายอื่นรับผิดชอบเขตตรวจราชการดังกล่าว
เขต ๑๔ ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอานาจเจริญ
และจังหวัดอุบลราชธานี
๓) นายอรเทพ อินทรสกุล รับผิดชอบเขตตรวจราชการ เขต ๖ และเขต ๗ ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรายอื่นรับผิดชอบเขตตรวจราชการดังกล่าว
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เขต ๖ ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัด พังงา จังหวัด ภูเก็ต
จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล
เขต ๗ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
๔) นางดรุณี นิธิทวีกุล
รั บผิ ด ชอบเขตตรวจราชการ เขต ๑๘ ไปพลางก่ อ น
จนกว่าจะมีการมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรายอื่นรับผิดชอบเขตตรวจราชการดังกล่าว
เขต ๑๘ ประกอบด้วย จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร
และจังหวัดอุทัยธานี
ขั้นตอนการจัดทาแผนการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวงแรงงาน
การจัดทาแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในแต่ละปีงบประมาณ
กาหนดให้ มีกระบวนการประชุมหารือร่วมกับหน่ว ยงานภายในกระทรวงแรงงาน และประชุมร่ว ม
กับสานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพิจารณากาหนดประเด็นการตรวจราชการ
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการ ดังนี้
๑. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
การตรวจราชการฯ จึ งได้ ปรั บวิ ธี การตรวจราชการตามความเหมาะสม และเพื่อรั กษาความปลอดภั ย
โดยการประชุมระบบทางไกล Video Conference Zoom Meetings Cloud Meetings การจัดส่ง
เอกสารรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการฯ ของหน่วยรับตรวจ จึงมีสรุปผลการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน
ปัญหาอุปสรรคจากการตรวจราชการฯ รวมทั้งเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายรัฐบาล และกระทรวง
แรงงาน ที่จะนามากาหนดเป็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
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. ๒๕๖5 โดยกาหนด
แนวทางในการดาเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อรองรับภารกิจด้านการตรวจราชการ
หรืองานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบหรือมอบหมาย
๔. การตรวจราชการแบบบู รณาการของผู้ ตรวจราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(สานั กนายกรัฐมนตรี และทุกกระทรวงที่มีตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ปลัดกระทรวงแรงงาน
มอบหมายให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายภูมา ธรรมกุล) เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือ
เพื่อจัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยมีการตรวจราชการแบบบูรณาการ ๔ ส่วน ได้แก่
๔.1 การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Issue) จานวน 3 เรื่อง ได้แก่
๑) การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด – 19)
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๒) การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มสี เขี ย วเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ตามแนวทางการพั ฒ นา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)
๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
๔.2 การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ไปสู่การปฏิบัติ จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
๑) การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์
๒) การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
๔.3 การติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสาคัญในเชิงพื้นที่ จานวน 5 เรื่อง ได้แก่
1) การจัดการประมงอย่างยั่งยืน
2) การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้าโขง
3) การพัฒนาเมืองสมุนไพร
4) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
5) การลดอุบัติเหตุทางถนน
4.4 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน หรือการผลักดัน
การดาเนินโครงการ/มาตรการสาคัญในเชิงพื้นที่ของส่วนราชการ
๕. สานักตรวจและประเมินผลได้จัดการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่
20 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น ๑๐ กรมการจัดหางาน เพื่อพิจารณากรอบแนวทาง
การตรวจราชการ ประเด็นการตรวจราชการ และ (ร่าง) แผนการตรวจราชการของผู้ต รวจราชการ
กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้
๕.๑ เห็ น ชอบกรอบแนวทางการตรวจราชการ ประเด็ นการตรวจราชการ และ
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จานวน
9 ประเด็น สรุปได้ดังนี้
1) การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
2) การตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสาคัญ ของกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
3) การตรวจติ ด ตามการปู อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบของเจ้ า หน้ า ที่
กระทรวงแรงงาน
4) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
5) การตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของสานักงาน/ฝุายแรงงานในต่างประเทศ
6) การติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
7) โครงการคั ด เลื อ กศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว มกระทรวงแรงงานดี เ ด่ น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 : ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
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8) การติดตามแผนงาน/โครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรจากพระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
9) การตรวจราชการตามภารกิจอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕.๒ รับทราบการเชิญที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ทปษ. ภาคประชาชน)
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ. 2562
๕.๓ เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
๕.๔ มติที่ประชุมเห็นชอบและได้มีขอ้ คิดเห็นร่วมกันในการออกตรวจราชการระหว่าง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และผู้ตรวจราชการกรม/สานักงานประกันสังคม โดยมอบหมายให้
กลุ่มงานตรวจราชการจัดทากาหนดการตรวจราชการ และประสานผู้ตรวจราชการกรม/สานักงาน
ประกันสังคมทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไปตรวจราชการ เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกรมสามารถเดินทางไปตรวจราชการ
ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้ ทั้งนี้ หากผู้ตรวจราชการกรม/สานักงานประกันสังคม ไม่สามารถ
เดินทางไปตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้ หรือ ได้เดินทางไปตรวจราชการ
ในจังหวัดนั้นแล้ว ขอให้จัดส่งสาเนารายงานผลการตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานทราบ
เพื่อจะได้นามาสรุปรวมกั บรายงานผลการตรวจราชการของผู้ต รวจราชการกระทรวงแรงงานนาเสนอ
ผู้บริหารทราบต่อไป
กระบวนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
กระบวนการตรวจราชการ แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนก่อนออกตรวจราชการ
ขั้นตอนระหว่างตรวจราชการ และขั้นตอนภายหลังการตรวจราชการ ซึ่งกลุ่มงานตรวจราชการในฐานะ
ฝุายเลขานุการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ จะประสานการดาเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ
โดยมีรายละเอียดการดาเนินงานที่สาคัญในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนก่อนตรวจราชการ (โดยสานักตรวจและประเมินผล)
๑. จัดทาข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ได้แก่ กาหนดการตรวจราชการ รายชื่อ
คณะเดินทางไปตรวจราชการ รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตตรวจราชการ
ประเด็ น การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประเด็ น นโยบายเร่ ง ด่ ว นหรื อ ข้ อ สั่ ง การ
ของกระทรวงแรงงานที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานจะต้องแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบ
๒. จัดทาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ พร้อมหนังสือแจ้งอธิบดี กรมทุกกรม/
เลขาธิการสานักงานประกันสังคม ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบกาหนดการเดินทางไปตรวจราชการ
๓. แจ้งหน่วยรับตรวจให้ประสานการดาเนินงานในพื้นที่ ตามภารกิจที่ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงานกาหนด ได้แก่ การเข้าพบคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อหารือข้อราชการ การประชุม
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน และที่ปรึกษาภาคประชาชน รวมทั้งการลงพื้นที่
เพื่อตรวจเยี่ยมการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
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 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 ข้อเสนอแนะ หรือข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
และแจ้งให้หน่วยรับตรวจดาเนินการ
๓. ติดตามผลการดาเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หรือข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ
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 นสังคม มอบหมายความรั บผิ ดชอบเขตตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดให้สอดคล้องกับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เพื่อเดินทางไปตรวจติดตาม
งานของหน่ ว ยงานในสั งกั ดร่ วมกั นในการตรวจแต่ ละรอบ ซึ่ งการตรวจราชการในลั กษณะดั งกล่ าว
ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการทางานในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน และยังอาจช่วยลดปัญหา
อุปสรรคในการทางานระหว่างหน่วยงานลงได้ในระดับหนึ่งด้วย ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้กาหนดขอบเขต
พื้นที่การตรวจราชการ ประกอบด้วย
 การตรวจราชการในกรุงเทพมหานคร
การตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและ
ผู้ตรวจราชการกรม/สานักงานประกันสังคม จะประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในแต่ละเขตพื้นที่
และตรวจติ ด ตามการดาเนิ น งานตามแผนปฏิบั ติ ง านของแต่ล ะหน่ วยงาน ติ ด ตามการด าเนิ น การ
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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
 การตรวจราชการในส่วนภูมภิ าค
การตรวจราชการในส่วนภูมิภาค กระทรวงแรงงานจะพิจารณานโยบายของรัฐบาล
และนโยบายของกระทรวงแรงงานที่สาคัญในแต่ละปีงบประมาณ กาหนดเป็นแผนการตรวจราชการฯ
และจัดทาประเด็น การตรวจราชการ โดยผู้ต รวจราชการกระทรวงแรงงานจะตรวจติดตามแนวทาง
การบูรณาการการทางานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
แต่ละด้านให้บรรลุผลสาเร็จ ผู้ตรวจราชการกรม/สานักงานประกันสังคม จะตรวจติดตามโครงการ/
กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ประเด็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่สาคัญ และรายงานผลการตรวจราชการ
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบ
 การตรวจราชการในต่างประเทศ
การตรวจราชการในต่ า งประเทศ หรื อ การตรวจนิ เ ทศส านั ก งาน/ฝุ า ยแรงงาน
ในต่างประเทศ มีกรอบภารกิจสาคัญ ๓ ประการที่ต้องดาเนินการ ได้แก่
๑. การตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสานักงาน/ฝุายแรงงาน
ในต่างประเทศ
๒. การเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ เพื่อรับทราบ
สถานการณ์ด้านแรงงาน แนวคิด/ข้อแนะนา การบริหารงานด้านแรงงานของแต่ละประเทศ
๓. การเยี่ย มเยียนแรงงานไทยที่ไ ปทางานในต่างประเทศโดยการตรวจราชการ
ในต่างประเทศจะต้องนาไปสู่การให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการบริหารหรือพัฒนางาน
ในด้านต่าง ๆ ของกระทรวงแรงงานด้วย
ในแต่ ล ะปี ง บประมาณ การตรวจนิ เ ทศส านั ก งาน/ฝุ า ยแรงงานในต่ า งประเทศ
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. ๒๕๖5 มิไ ด้กาหนดแผนการตรวจนิเ ทศฯ ไว้ เนื่อ งจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ จะดาเนินการติดตามโดยเอกสาร
เขตพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
 เขตตรวจราชการในกรุงเทพมหานคร
การกาหนดเขตพื้นที่การตรวจราชการในกรุงเทพมหานครของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน แบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ ๑ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ดังนี้
เขตดินแดง เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง
เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตยานนาวา เขตสาทร เขตบางคอแหลม
กลุ่มที่ ๒ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ดังนี้
เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตบางพลัด
เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตบางแค เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม
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กลุ่มที่ ๓ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ดังนี้
เขตดุสิต เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์
เขตจตุจักร เขตดอนเมือง เขตบางซื่อ เขตบางเขน เขตหลักสี่
กลุ่มที่ ๔ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ดังนี้
เขตคันนายาว เขตบางกะปิ เขตลาดพร้าว เขตวังทองหลาง เขตบึงกุ่ม
เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตสะพานสูง เขตหนองจอก เขตสายไหม
 เขตตรวจราชการในส่วนภูมิภาค
การก าหนดเขตพื้ น ที่ ก ารตรวจราชการในส่ ว นภู มิ ภ าคของกระทรวงแรงงาน
แบ่งออกเป็ น 6 กลุ่ม ๑๘ เขตตรวจราชการ สอดคล้ องกับ การก าหนดเขตพื้นที่ก ารตรวจราชการ
ของสานักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย
กลุ่มที่ ๑ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ เขต ๙ ๑๓ และ ๑๕
เขต ๙ ประกอบด้วย จั งหวั ดจั นทบุ รี จั งหวั ดตราด จั งหวั ดนครนายก
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว
เขต ๑๓ ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
เขต ๑๕ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาปาง
จังหวัดลาพูน
กลุ่มที่ ๒ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ เขต ๓ ๖ และ ๑๘
เขต ๓ ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เขต ๖ ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล
เขต ๑๘ ประกอบด้วย จั ง หวั ด กาแพงเพชร จั ง หวั ด นครสวรรค์
จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี
กลุ่มที่ ๓ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ เขต ๑ ๘ และ ๑๒
เขต ๑ ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดอ่างทอง
เขต ๘ ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง
เขต ๑๒ ประกอบด้วย จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ จั ง หวั ด ขอนแก่ น
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มที่ ๔ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ เขต 5 10 และ ๑6
เขต ๕ ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา
เขต ๑๐ ประกอบด้วย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดอุดรธานี
เขต ๑๖ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
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กลุ่มที่ ๕ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ เขต 7 14 และ ๑7
เขต ๗ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
เขต ๑๔ ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด ยโสธร จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
จังหวัดอานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
เขต ๑๗ ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มที่ ๖ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ เขต 2 4 และ ๑1
เขต ๒ ประกอบด้วย จั ง หวั ด นนทบุ รี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ
เขต ๔ ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร
เขต ๑๑ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร
 การตรวจนิเทศสานักงาน/ฝุายแรงงานในต่างประเทศ
การก าหนดพื้ น ที่ ก ารตรวจนิ เ ทศส านั ก งานแรงงานไทยในต่ า งประเทศ
ของกระทรวงแรงงาน ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 แบ่ งออกเป็ น ๖ กลุ่ ม 12 แห่ ง 11 ประเทศ
(กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ปิดชั่วคราว) ประกอบด้วย
กลุ่มที่ ๑ ฝุ า ยแรงงาน ประจ าสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง เทลอาวี ฟ
ประเทศอิสราเอล
กลุ่มที่ ๒ ฝุ า ยแรงงาน ประจ าสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง อาบู ด าบี
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) สานักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด)
กลุ่มที่ ๓ ส านั กงานแรงงานในประเทศญี่ ปุ น และฝุ ายแรงงาน คณะผู้ แทน
ถาวรไทยประจาสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ณ นครเจนีวา
กลุ่มที่ ๔ ฝุายแรงงานประจาสถานเอกอัครราชทู ต ณ กรุงโซล สาธารณรั ฐ
เกาหลี (เกาหลีใต้) และสานักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง
กลุ่มที่ ๕ สานักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) (ไทเป) และเมืองเกาสง
ประเทศไต้หวัน
กลุ่มที่ ๖ สานักงานแรงงานในสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาเลเซีย และเนการาบรูไน
ดารุสซาลาม
รอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ในปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กระทรวงแรงงานได้ ก าหนดรอบการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน แบ่งเป็น ๓ รอบ ดังนี้
การตรวจราชการรอบที่ ๑ (Project Review) เป็นการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
การตรวจราชการแก่หน่วยรับตรวจทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการ
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ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
กาหนดดาเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565
การตรวจราชการรอบที่ ๒ (Progress Review) เป็นการตรวจติดตามความก้าวหน้า
ผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยรับตรวจพิจารณาดาเนินการ โดยตรวจติดตาม
เป็นรายจังหวัด หรือเขตตรวจราชการตามความเหมาะสม ตามเขตตรวจราชการที่ได้รับมอบหมาย
กาหนดดาเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565
การตรวจนิเทศส านั กงาน/ฝ่ายแรงงานในประต่างประเทศ เพื่อติดตามการปฏิ บัติราชการ
รับฟังปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และเป็นขวัญกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสาหรับ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ก าหนดด าเนิ น การระหว่ า งเดื อ นกรกฎาคม - สิ ง หาคม 2565
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 2565
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจส่งผลกระทบ
ต่อการตรวจราชการ ทั้งในแง่ของการลงพื้นที่เพื่อรับฟังรายงาน การสังเกตการณ์ในพื้นที่จริง
และการรายงานผลของหน่วยรับตรวจ ดังนั้น จึงให้เป็นดุลพินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ในการพิจ ารณาปรั บเปลี่ยนหรือ ขยายกรอบเวลาการตรวจติด ตามและการรายงานผล
การตรวจราชการได้ตามความเหมาะสม ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนหรือขยายกรอบเวลาดังกล่าว
สานักตรวจและประเมินผลจะแจ้งหน่วยรับตรวจเพื่อทราบต่อไป
การรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
๑. การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี ในกรณีมีประเด็นการตรวจร่วมฯ)
ผู้ ต รวจราชการกระทรวงแรงงาน จะจั ด ท ารายงานผลการตรวจราชการตาม
แบบฟอร์ มการรายงานที่ สานั กนายกรั ฐมนตรีก าหนดเป็นมาตรฐานเดี ยวกันทุกกระทรวง และนาเสนอ
ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
๒. การรายงานผลการตรวจราชการตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงาน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน จะรายงานผลการตรวจราชการภายหลังเสร็จสิ้น
การตรวจราชการแต่ละครั้งต่อปลัดกระทรวงแรงงาน หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อโปรดทราบ
หรือโปรดพิจารณาสั่งการแล้วแต่กรณี


14

บทที่ ๓
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
และแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ประกอบด้วยประเด็นการตรวจราชการ 9 ประเด็น ดังนี้
๑. การตรวจราชการแบบบู ร ณาการของผู้ ต รวจราชการ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ (สานักนายกรัฐมนตรี และทุกกระทรวงที่มีตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง) แบ่งเป็น
๔ ส่วน ได้แก่
1) การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรีฯ
1.1) การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Issue) จานวน 3 เรื่อง
1.1.1) การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
1.1.2) การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)
1.1.3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
๑.๒) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
1.2.1) การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์
1.2.2) การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
ระยะเวลาในการตรวจติดตาม
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖5
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - 16 สิงหาคม ๒๕๖5
การจัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖5
1.3) การติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสาคัญในเชิงพื้นที่ จานวน 5 เรื่อง
ได้แก่
1.3.1) การจัดการประมงอย่างยั่งยืน
1.3.2) การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้าโขง
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1.3.3) การพัฒนาเมืองสมุนไพร
1.3.4) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
1.3.5) การลดอุบตั ิเหตุทางถนน
1.4) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน หรือการผลักดัน
การดาเนินโครงการ/มาตรการสาคัญในเชิงพื้นที่ของส่วนราชการ
๒. การตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสาคัญของกระทรวงแรงงาน
๒.1 นโยบายเร่งด่วน จานวน 5 ข้อ ประกอบด้วย
2.1.1 ยกระดับกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ
2.1.2 กระตุ้นการจ้างงานตามความต้องการในระบบเศรษฐกิจใหม่ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
2.1.3 บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ
2.1.4 เร่ ง รั ด ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คมให้ ส อดคล้ อ ง
กับบริบทสถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2.1.5 ดูแลให้แรงงานและนายจ้างสามารถทางานในสถานการณ์ที่มีการระบาด
ของโรคโควิด – ๑๙ ได้อย่างปลอดภัยและเป็นปกติสุข
2.2 นโยบายสาคัญ จานวน 7 ข้อ ประกอบด้วย
2.2.1 พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ เตรียมความพร้อมสาหรับ
การเปิดประเทศ และรองรับระบบเศรษฐกิจใหม่
2.2.2 บริหารจัดการแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และในอุตสาหกรรมเปูาหมาย
2.2.3 ต่อยอดการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ และเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้ง
ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2.2.4 ยกระดับการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพื่อปลดล็อก
Tier 2 Watch List
2.2.5 พั ฒนา ปรั บปรุ ง และส่ งเสริ มการคุ้ มครองแรงงาน ระบบสวั สดิ การ
และหลักประกันทางสังคม และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทางานให้สอดคล้องกับ
สภาวะสังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบการทางานที่เปลี่ยนแปลงไป
2.2.6 บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่มเปราะบาง แรงงานสูงอายุ
และคนพิการ ให้ได้รับสิทธิและความคุ้มครองด้านแรงงาน สวัสดิการและหลักประกันทางสังคมอย่างเท่าเทียม
มีรายได้ที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของประเทศ นาไปสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
2.2.7 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานกระทรวงแรงงาน (BigData) และบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหาร วางยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน และหลักประกันทางสังคมอย่างเป็นระบบ
3. การตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน
3.1 โครงการแก้ ไขปั ญหาความเดือดร้ อนด้ านอาชี พ (กิ จกรรมการจ้างงานเร่งด่ วน
และกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ)
3.2 การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
3.3 การนาส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
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3.4 การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
3.5 การตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัด
หนี้ แ ละการค้ า มนุ ษย์ ด้ า นแรงงาน (ประเด็ น การเรี ยกรั บ ผลประโยชน์ หรื อการรั บ สิ น บน
จากสถานประกอบกิจการ)
3.6 การเก็บรักษาเงินของลูกจ้าง
3.7 การติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบค้างชาระ
3.8 การด าเนิ นงานจ่ ายค่ าบริ การทางการแพทย์ ของสถานพยาบาลที่ ท าความตกลง
กับสานักงานประกันสังคม กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน โดยไม่ต้องสารองจ่าย
4. การติ ด ตามเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณและการใช้ จ่ า ยภาครั ฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
5. การตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของสานักงาน/ฝ่ายแรงงานในต่างประเทศ เนื่องจาก
สถานการณ์โควิดและงบประมาณที่ถกู ตัดในปีนี้ จึงไม่มีการเดินทางไปตรวจนิเทศต่างประเทศ (รายงานผล
การดาเนินงานโดยเอกสาร)
6. การติ ด ตามสิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ รงงานไทยในต่ า งประเทศ เกี่ ย วกั บ การร้ อ งทุ ก ข์
ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการตรวจติดตามการยื่นคาร้องของแรงงานไทย
ในแต่ละจังหวัด ที่ได้ดาเนินการผ่านสานักงานแรงงานจังหวัดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และข้อร้องทุกข์ต่าง ๆ
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินการ
7. โครงการคั ดเลื อกศู นย์ บริ การร่ วมกระทรวงแรงงานดี เด่ น ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565 : ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
8. การติดตามแผนงาน/โครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรจากพระราชกาหนดให้ อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในการดาเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การทางานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนด
9. การตรวจราชการตามภารกิจอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9.1 การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้าง
ในประเทศ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตาก
จั งหวั ดมุ กดาหาร จั งหวั ดระนอง จั งหวั ดสระแก้ ว และจั งหวั ดหนองคาย) ตามค าสั่ ง กระทรวงแรงงาน
ที่ 1016/2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564
9.2 โครงการกาลังใจ ในพระดาริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในจังหวัดนาร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดลาปาง
และจังหวัดนครราชสีมา
9.3 โครงการปิดทองหลังพระ : สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสาน
แนวพระราชดาริ การพัฒนา ส่งเสริมอาชีพประชาชนในพื้นที่ ๑๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุทัยธานี
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แนวทางการตรวจติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามแผนการตรวจราชการ
1. การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ร่วมกับผู้ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
การตรวจราชการแบบบูรณาการฯ เป็นการตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการ
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
ที่จ ะตรวจติ ด ตาม รวมถึ ง กรอบแนวทางการตรวจราชการ และการรายงานผลการตรวจราชการ
ซึ่งสานักนายกรัฐมนตรีจะแจ้งรายละเอียดให้ทุกกระทรวงได้รับทราบก่อนการออกตรวจราชการ
ในส่ วนของกระทรวงแรงงานได้ กาหนดประเด็ นการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
ร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรีไว้ในแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เนื่องจากสานักนายกรัฐมนตรีจะมีหนังสือเชิญผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
เข้าร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงอื่น
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ในระหว่างปีงบประมาณ อาจมีการประสานงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ (๑) นโยบายหรือ
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 รวจราชการกระทรวงแรงงานพิจารณาเข้ าร่วมการประชุ ม หากติด ภารกิ จ
ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง นอกจากนี้ หากมีการเชิญเข้าร่วมการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพิจารณาเข้าร่วมติดตามงานในพื้นที่และให้ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตามประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการตรวจติดตาม
ร่ว มกั บผู้ต รวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีใ นการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เชิงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามงาน/โครงการ ตามหนังสือเชิญ
ของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
1.1 กรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 3 เรื่อง ได้แก่
๑) การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Issue) จานวน 3 เรื่อง
1.1) การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) กระทรวงแรงงานร่วมเป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบภารกิจ การส่งเสริมการจ้างงาน
การพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้
จุดเน้นในการตรวจติดตาม
เน้นการตรวจติดตามความคืบหน้าการส่งเสริมการจ้างงาน การพัฒนา
ทักษะแรงงานและการเรียนรู้ การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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(SMEs) และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพในภาพรวม ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมของจังหวัดในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หลังวิกฤตโควิด – 19 และการเตรียมการเพื่อรองรับการเปิดประเทศ
ประเด็นในการตรวจติดตาม
1. ความคืบหน้าผลการดาเนินการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการฟื้นฟู
และขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 19 พ.ศ. 2564 - 2565
1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน
1.2 การพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้
1.3 การช่ วยเหลื อและพั ฒนาศั กยภาพวิ สาหกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)
1.4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ
2. การเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังวิกฤตโควิด – 19 (อาทิ การส่งเสริม
การท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
ในด้านต่าง ๆ)
3. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประเทศ และเปิดพื้นที่นาร่อง
ด้านการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่
4. ความพึ งพอใจต่อนโยบายภาครัฐในการฟื้นฟูเศรษฐกิ จและสังคม
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในเชิงภาพรวมของจังหวัด
5. ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
พื้นที่การตรวจติดตาม
ตรวจติดตามทุกจังหวัดทั่วประเทศ
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สปน.1)
กระทรวงแรงงานร่วมเป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบภารกิจการส่งเสริม
การจ้างงาน การพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้
โครงการที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการบริการจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาส
การมีงานทา (กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ กิจกรรมการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ)
โครงการวันมหกรรมอาชีพ กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทา โครงการขยายโอกาสการมีงานทาให้
ผู้สูงอายุ (กกจ.) โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ เข้าทางานกับสานักงานประกันสังคม (สปส.)
โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทางานในศตวรรษที่ 21 (กพร.)
1.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)
การบริหารจัดการการหมุ นเวี ยนการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรที่ เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม หน่วยงานหลัก ด้านการเกษตรและอาหาร ประกอบด้วย ทส. กษ. อก. และ สธ. ด้านสุขภาพ
และการแพทย์ ประกอบด้วย สธ. ทส. กษ. และ อก. ด้านพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ประกอบด้วย
พน. อก. และ ทส. ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย กก. ทส. และ มท.
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ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบด้วย ทส. มท. อก. และ คค. สาหรับกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จุดเน้นในการตรวจติดตาม
1. โครงการ/กิ จ กรรมด้ า นการบริ ห ารจั ด การปุ า ไม้ โดยมุ่ ง เน้ น ที่
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปุาไม้ การดูแลพื้นที่ปุาสมบูรณ์ การดูแลพื้นที่ปุาชุมชน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
รวมถึงการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร ตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประเด็นการปฏิรูป ทรัพยากรทางบก กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock) เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ปุาไม้
ให้ได้ตามเปูาหมาย
2. การขับเคลื่อนการดาเนินการการจัดการพื้นที่สีเขียว โดยมุ่งเน้นที่
การพัฒนา และดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะพื้นที่ปุา พื้นที่สวนปุา พื้นที่สวนสาธารณะ และพื้นที่
สีเขียวให้เกิดประโยชน์ ของจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ให้เกิดความสมบูรณ์ยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่ปุา
พื้นที่สวนปุา พื้นที่สวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพื้นที่ส่วนบุคคล
ให้เป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular – Green
Economy : BCG Model)
3. การใช้ประโยชน์และหมุนเวียนทรัพยากรทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และชาญฉลาด โดยมุ่งเน้นที่การบริหารจัดการ การหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมทั้งด้านการผลิต และการบริโภค ให้เป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular – Green Economy : BCG Model)
ประเด็นในการตรวจติดตาม
1. สถานการณ์ พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว และแนวทางการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่
สีเขียว โดยเฉพาะพื้นที่ปุา พื้นที่สวนปุา พื้นที่สวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และพื้นที่ส่วนบุคคลของจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
2. การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
ตามแผนขั บเคลื่ อนกิ จกรรมปฏิ รู ปประเทศที่ จะส่ งผลให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงต่ อประชาชนอย่ างมี นั ยส าคั ญ
(Big Rock) เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ปุาไม้ให้ได้ตามเปูาหมาย
3.การด าเนิ น การของหน่ ว ยงานในระดั บ พื้ น ที่ จั ง หวั ด และ
กรุงเทพมหานคร ในการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะ
พื้นที่ปุา พื้นที่สวนปุา พื้นที่สวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพื้นที่
ส่ ว นบุ ค คล ตลอดจนการบริ ห ารจั ด การ การหมุ น เวี ย นการใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมทั้งด้านการผลิต และการบริโภค
พื้นที่การตรวจติดตาม
ตรวจติดตามทุกจังหวัดทั่วประเทศ
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สปน.2)
กระทรวงแรงงานสามารถให้การสนับสนุนภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง
อาทิ การให้ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
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สภาพแวดล้อมในการทางาน การแนะแนวอาชีพ ข้อมูลตลาดแรงงาน การประกันสังคมภาคสมัครใจ
มาตรา 40 (แรงงานนอกระบบ และ แรงงานภาคเกษตร) สิทธิประกันสังคมทั้ง 7 กรณี การฝึกอบรม
อาชีพ การฝึกยกระดับฝีมือ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถดาเนินการใน
เชิงรุกโดยสานักงานแรงงานจังหวัดในฐานะผู้แทนกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค ประสานหน่วยงานหลัก
(เจ้าภาพ) เพื่อบูรณาการภารกิจร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
กระทรวงแรงงานร่วมเป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบภารกิจ ด้านรายได้
จุดเน้นในการตรวจติดตาม
เน้ น การตรวจติ ด ตามปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น ความต้ อ งการของ
ประชาชนกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่ ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด เก็บ
ข้อมูล การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนใน ๕ มิติ ได้แก่ รายได้
สุ ขภาพ การศึ กษา ความเป็ น อยู่ และการเข้ าถึ งบริ การภาครั ฐ การเสริ มสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้
การปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน รวมทั้งการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
ได้ อย่ างครอบคลุ มทุ กมิ ติ แบบองค์ รวม ตลอดจนรั บฟั งข้ อคิ ดเห็ น ปั ญหาอุ ปสรรค และข้ อเสนอแนะ
ในเชิ งภาพรวม จากตั วแทนภาครั ฐ เอกชน และประชาชน ที่ มี ต่ อการขั บเคลื่ อนการบู รณาการการให้
ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในเชิงภาพรวมไปที่การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ของประชาชน
ประเด็นในการตรวจติดตาม
1. ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น ความต้ อ งการของกลุ่ ม เปราะบางราย
ครัวเรือนในภาพรวมของจังหวัด
2. ผลการด าเนิ นงานของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในการจั ดเก็ บข้ อมู ล
การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนใน 5 มิติ ได้แก่ รายได้ สุขภาพ
การศึกษา ความเป็นอยู่ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ รวมทั้งกระบวนการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การปรับตัว
เพื่อแก้ปัญหาความยากจน
3. การบูรณาการการจัดเก็บข้อมูล การให้ความช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนใน 5 มิติ ได้แก่ รายได้ สุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่ และ
การเข้าถึงบริการภาครัฐ
4. การดาเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหากลุ่มเปราะบาง ส่งผลให้
เกิดการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
5. การดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6. ปัญหา – อุปสรรคในการดาเนินงาน และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในเรื่อง
6.1 การจัดเก็บข้อมูล การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนใน 5 มิติ ได้แก่ รายได้ สุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ
6.2 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจน
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6.3 การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ
พื้นที่การตรวจติดตาม
ตรวจติดตามทุกจังหวัดทั่วประเทศ
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สปน.3)
โดยขับเคลื่อนการดาเนินการผ่านคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบจังหวัด.../ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัด...ภาพรวมการให้ความช่วยเหลือครัวเรือน
ที่ต้องการความช่วยเหลือ/พัฒนา ครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือ/พัฒนา ประเด็นการให้ความช่วยเหลือ
อาทิ การประกอบอาชีพ การแนะนาอาชีพเสริม พัฒนาทักษะฝีมือ การเพิ่มรายได้ แหล่งเงินทุน การคุ้มครอง
แรงงาน สวัสดิการสังคม เป็นต้น
๑.๒ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่
การปฏิบัติ จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
๑.๒.๑) การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์
หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน) ร่วมเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
จุดเน้นในการตรวจติดตาม
1. การดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมเกษตรกร
ให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตร
2. ความต่อเนื่องและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์จากการพัฒนาเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ของเกษตรกรเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ข้ า ถึ ง
เทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตร
ประเด็นในการตรวจติดตาม
1. ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง เกษตรแปรรูป
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ในภาพรวม ดังนี้
1.1 การรวมกลุ่มเกษตร และการพัฒนาวัตถุดิบเพื่อการเกษตรแปรรูป
1.2 การพั ฒนาและส่ งเสริ มเกษตรกรให้ สามารถเข้ าถึ งเทคโนโลยี
การเกษตรแปรรูป
1.3 การตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูป
1.4 การเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกรเพื่อปรับเปลี่ยนการทาเกษตร
แบบเดิมสู่การเกษตรแปรรูป
1.5 การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนเกษตร
แปรรูปทั้งในเชิงพื้นที่ และในเชิงภาพรวมต่างพื้นที่ (ถ้ามี)
2. ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพั ฒนา/
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
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พื้นที่การตรวจติดตาม
ตรวจติดตามทุกจังหวัดทั่วประเทศ
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สปน.4)
โครงการเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป เกษตรด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้ประกอบอาชีพอิสระ
และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) จานวน
2,600 คน
๑.๒.๒) การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน) ร่วมเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
จุดเน้นในการตรวจติดตาม
1. การดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการช่วยเหลือ
ทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้และทักษะที่สาคัญและจาเป็นให้กับประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้
น้อย เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน
2. ความเชื่อมโยงของ Value Chain ต่อการบรรลุเปูาหมายแผนแม่บทย่อย
ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
ประเด็นในการตรวจติดตาม
๑. ผลการดาเนินงานการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจ
ฐานราก
(๑) การพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้ อยเพื่อยกระดับสู่
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
(๒) การส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน
๒. ปั ญ หา อุ ป สรรคในการด าเนิ น งานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นศั ก ยภาพและ
ขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากให้เพิ่มขึ้น
๓. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา/
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
พื้นที่การตรวจติดตาม
ตรวจติดตามทุกจังหวัดทั่วประเทศ
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สปน.5)
โครงการพัฒนาผู้ป ระกอบกิจ การสมัย ใหม่ เพื่อเพิ่มมู ลค่า สินค้ าหรื อ
บริการในชุมชน กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานในวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่ม OTOP
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ แรงงานทั่วไป และแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด – 19) จานวน 1,700 คน
1.3 การติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสาคัญในเชิงพื้นที่ จานวน 5 เรื่อง
1.3.1 การจัดการประมงอย่างยั่งยืน
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หน่วยงานหลัก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ความคืบหน้าการดาเนินการ
ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก (Port In – Port Out : PIPO) เพื่อให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมการออกทาประมงให้ถูกต้องตามกฎหมาย
จุดเน้นในการตรวจติดตาม
1. ความคืบหน้าการขับเคลื่อนการดาเนินการของศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เรือเข้า - ออก (Port In - Port Out : PIPO)
2. ความคืบหน้าการจัด เรือประมงพื้นบ้านเข้าสู่ระบบตามมาตรการ
จัดการเรือประมงพื้นบ้าน
3. ความคืบหน้าการช่วยเหลือ เยียวยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมายของภาครัฐ
4. ความคืบหน้าการรวมกลุ่มของเรือประมงพื้นบ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการบริหารจัดการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและแก้ไขปัญหาการประมง
ผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ประเด็นในการตรวจติดตาม
1. ผลความคืบหน้าการจัดการประมงอย่างยั่งยืน
1.1 การดาเนินการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก (Port In Port Out: PIPO ) เพื่อให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการออกทาประมงให้ถูกต้อง
1.2 การดาเนินการจัดเรือประมงพื้นบ้านเข้าสู่ระบบ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.๓ การให้ความช่วยเหลือ เยียวยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมายของภาครัฐ
1.4 การรวมกลุ่มของเรื อประมงพื้นบ้า นในพื้นที่ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการบริหารจัดการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและแก้ไข
ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
2. ปัญหาอุปสรรค ข้อจากัดในการดาเนินงาน
3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา/
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
พื้นที่การตรวจติดตาม
ตรวจติดตามในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดชายทะเล (จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม
จั งหวั ดเพชรบุ รี จั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์ จั งหวั ดชุ มพร จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช
จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่
จังหวั ดตรัง จั งหวัดสตู ล) ส าหรับพื้ นที่ที่ จะไปตรวจเยี่ยมสั งเกตการณ์ (กรณีสามารถลงพื้ นที่ ได้ ) ขึ้นอยู่
ตามดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ
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แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สปน.6)
กระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนเจ้าหน้าที่
ร่วมภารกิจ อาทิ การตรวจสภาพการทางาน สภาพการจ้าง สภาพความเป็นอยู่ของแรงงานประมง
แรงงานต่างด้าวโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมการจัดหางาน
1.3.2 การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้าโขง
1.3.3 การพัฒนาเมืองสมุนไพร
1.3.4 การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
1.3.5 การลดอุบัติเหตุทางถนน
ประเด็นที่ 1.3.2) – 1.3.5) ยังไม่มีภารกิจในส่วนของกระทรวงแรงงาน
จึงไม่ต้องรายงานใน 4 ประเด็นนี้
1.4 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน หรือการผลักดัน
การดาเนินโครงการ/มาตรการสาคัญในเชิงพื้นที่ของส่วนราชการ
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม เฉพาะ
กระทรวง/กรม ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามกาหนดการและสถานที่ที่ได้กาหนด
โดยผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีอย่างน้อยเขตตรวจราชการละ 1 เรื่อง
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ
ตามสภาพข้อเท็จจริงของเรื่อง และดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
1.5 การตรวจติดตามงานอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดสานักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย คือ โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟูาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
จุดเน้นในการตรวจติดตาม
1. สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าภายในจังหวัด (วิเคราะห์สถานการณ์ปีที่ผ่านมา
และปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงเช่นใด)
2. สรุ ปผลความคื บหน้ าในการเฝู าระวั ง ปู องกั น และควบคุ มโรคพิ ษสุ นั ขบ้ า
(กลุ่มแรงงาน ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้วย) ในภาพรวม ดังนี้
2.1 การประชาสัมพันธ์เน้นย้าให้กลุ่มแรงานทั้งแรงงานไทยและแรงานต่างด้าว
รับรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการปฏิบัติตนเมื่อถูกสุนัขกัด
2.2 การปูองกัน ควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มแรงงาน
2.3 สถิ ติ จ านวนแรงงานที่ ได้ รั บสิ ทธิ ประโยชน์ เพื่ อการปู องกั นหรื อเข้ ารั บ
การรั กษาโรคพิ ษสุ นั ขบ้ าตามประกาศคณะกรรมการแพทย์ ตามพระราชบั ญญั ติ ประกั นสั งคม เรื่ อง
หลักเกณฑ์และจานวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยฉุกเฉิน ภายใต้
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า
ในกลุ่มแรงงาน
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ประเด็นการตรวจติดตาม
เน้นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง สถานประกอบกิจการ ให้รับรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการ
ปฏิบัติตนเมื่อถูกสุนัข (สัตว์พาหะ) สัมผัส กัด ข่วน ฯลฯ และการปูองกัน ควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า
ในกลุ่มแรงงาน สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนด้านการปูองกัน หรือเข้ารับการรักษาโรคพิษสุนัขบ้า
พื้นที่ในการตรวจติดตาม
ตรวจติดตามทุกจังหวัดทั่วประเทศ
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สปน.7)
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 อาจส่งผลกระทบต่อ
การตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการในการลงพื้นที่เพื่อรับฟังรายงาน การสังเกตการณ์ใน
พื้นที่จริง และการรายงานผลของหน่วยรับตรวจ ดังนั้น จึงให้เป็นดุลพินิจของปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือขยายกรอบเวลาการตรวจติดตามและการ
รายงานผลการตรวจราชการได้ตามความเหมาะสม ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนหรือขยายกรอบ
เวลาดังกล่าว สานักนายกรัฐมนตรีจะได้แจ้งกระทรวงเพื่อทราบต่อไป
2. การตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสาคัญของกระทรวงแรงงาน
แนวทางการตรวจติดตาม
ตรวจติดตามการดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เน้ น การด าเนิ น การตามเปู าหมาย ผลการด าเนิ นงานตามตั วชี้ วั ด ทั้ งเชิ งปริ มาณและ
เชิงคุณภาพรวมถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
ของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ดังนี้
๒.1 นโยบายเร่งด่วน จานวน 5 เรื่อง 6 โครงการ ประกอบด้วย
2.1.1 ยกระดับกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน 1 โครงการ
- โครงการขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง (Training
Excellence Centers)
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 1 – 1)
2.1.2 กระตุ้ น การจ้ างงานตามความต้ อ งการในระบบเศรษฐกิ จ ใหม่ ทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ
กรมการจัดหางาน จานวน 2 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่
(1) โครงการบริการจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทา
(2) กิจกรรมการปล่อยกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 1 – 2)
2.1.3 บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ
กรมการจัดหางาน จานวน 1 โครงการ
- โครงการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
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แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 1 – 3)
2.1.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข พระราชบัญญัติประกันสังคมให้สอดคล้องกับบริบท
สถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (ส่วนกลางดาเนินการ)
2.1.5 ดูแลให้แรงงานและนายจ้างสามารถทางานในสถานการณ์ที่มีการระบาด
ของโรคโควิด – 19 ได้อย่างปลอดภัยและเป็นปกติสุข
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จานวน 2 โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก
(2) กิจกรรมกากับ ดูแลให้นายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 1 – 5)
2.2 นโยบายสาคัญ 7 ข้อ รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ ได้แก่
2.2.1 พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ เตรียมความพร้อมสาหรับ
การเปิดประเทศ และรองรับระบบเศรษฐกิจใหม่ รวม 2 โครงการ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน 2 โครงการ ได้แก่
(1)โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว (โครงการพัฒนาทักษะ
กาลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ)
(2)โครงการเสริ มสมรรถนะแรงงานด้ านเทคโนโลยี รองรั บการท างาน
ในศตวรรษที่ 21
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 2 – 1)
2.2.2 บริหารจัดการแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และในอุตสาหกรรม
เปูาหมาย รวม 4 โครงการ
กรมการจัดหางาน จานวน 1 โครงการ
- โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว
เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน 3 โครงการ
(1) โครงการเพิ่มทักษะกาลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(2) โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(3) โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้ มี
มูลค่าสูง
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 2 – 2)
2.2.3 ต่อยอดการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ และเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้ง
ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ รวม 4 โครงการ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จานวน 1 โครงการ
- โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
กรมการจัดหางาน จานวน 1 โครงการ
- โครงการวันมหกรรมอาชีพ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน 2 โครงการ/กิจกรรม
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(1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (โครงการฝึกอบรมแรงงาน
กลุ่มเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ)
(2) กิจกรรมพัฒนาช่างเครือ่ งช่วยคนพิการร่วมกับมูลนิธขิ าเทียมฯ
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 2 – 3)
2.2.4 ยกระดั บ การปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ด้ า นแรงงาน
เพื่อปลดล็อก Tier 2 Watch List รวม 6 โครงการ
กรมการจัดหางาน จานวน 3 โครงการ
(1) โครงการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
(2) โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง
(3) โครงการปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จานวน 2 โครงการ
(1) โครงการปู องกั นและแก้ ไขปั ญหาการค้ ามนุ ษย์ ด้ านแรงงาน
และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และ
กากับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และกิจกรรมส่งเสริมความรู้สถานประกอบ
กิจการด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) เพื่อไปใช้ในการบริหารกิจการ/ธุรกิจ
(2) โครงการคุ้ มครองสิ ทธิ แรงงานประมงทะเล ประกอบด้ ว ย ๒
กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดติดทะเล
และกิจกรรมบูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้าในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดติดชายทะเล
สานักงานประกันสังคม จานวน 1 โครงการ
- โครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 2 – 4)
2.2.5 พัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการคุ้มครองแรงงาน ระบบสวัสดิการ และ
หลักประกันทางสังคม และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทางานให้สอดคล้องกับ
สภาวะสังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบการทางานที่เปลี่ยนแปลงไป
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน 2 กิจกรรม
(1) กิจกรรมส่ งเสริ มและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการรั บรองความรู้
ความสามารถตามกฎหมาย
(2) กิ จกรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพแรงงานเพื่ อรองรั บการจ่ ายค่ าจ้ า งตาม
มาตรฐานฝีมือ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จานวน 3 โครงการ/กิจกรรม
(1) กิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนให้นายจ้างมีศักยภาพในการบริหาร
จัดการแรงงาน
(2) กิจกรรมตรวจและกากับสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานขั้นพื้นฐาน
(3)โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety
Thailand)
สานักงานประกันสังคม จานวน 1 โครงการ
28

- โครงการส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคเชิงรุก
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 2 – 5)
2.2.6 บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่มเปราะบาง แรงงานสูงอายุ
และคนพิ การ ให้ ไ ด้ รั บสิ ทธิ แ ละความคุ้ มครองด้ านแรงงาน สวั สดิ การ และหลั กประกั นทางสั งคม
อย่างเท่าเทียม มีรายได้ที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของประเทศ
นาไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
กรมการจัดหางาน จานวน 3 โครงการ
(๑) โครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน
(๒) โครงการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทา
(๓) โครงการขยายโอกาสการมีงานทาให้ผู้สูงอายุ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน 2 โครงการ
(1) โครงการฝึ กอบรมแรงงานกลุ่ มเฉพาะเพื่ อเพิ่ ม โอกาสในการ
ประกอบอาชีพ
(2) โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จานวน 1 กิจกรรม
- กิจกรรมตรวจแรงงาน ส่งเสริม และสร้างการรับรู้ให้แก่แรงงานนอก
ระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
สานักงานประกันสังคม จานวน ๓ โครงการ
(1) โครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้
กฎหมายประกันสังคม
(2)โครงการส่ งเสริ มการจ้ างงานผู้ สู งอายุ เข้ าท างานกั บ ส านั กงาน
ประกันสังคม
(3) โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนเจ็บปุวย
ในสถานพยาบาล หรือผู้ปุวยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care)
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 2 – 6)
2.2.7 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานกระทรวงแรงงาน (Big Data) และ
บูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหาร วางยุทธศาสตร์ดา้ นแรงงาน และหลักประกันทางสังคมอย่างเป็นระบบ
(ส่วนกลางดาเนินการ)
3. การตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวง
แรงงาน
แนวทางการตรวจติดตาม
ตรวจติดตามความเสี่ยงกระบวนงาน วิธีปูองกัน/การจัดการความเสี่ยง รายละเอียด
กระบวนงาน ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์จากการปูองกันความเสี่ยง ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไข/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
3.1 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย
1) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
(1.1) กิจกรรมการจ้างงานเร่งด่วน
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ประเด็นในการตรวจติดตาม
(1) หน่วยงานไม่ได้พิจารณาการคัดเลือกกลุ่มเปูาหมายตามแนวทาง
ที่กาหนด
(2) การเบิกจ่ายงบประมาณและการดาเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตาม
ระเบียบข้อกาหนด
(3) การติ ด ตามและประเมิ นผลผู้เ ข้า ร่ว มโครงการภายหลัง สิ้น สุ ด
โครงการ ดาเนินการไม่ครบทุกราย
(1.2) กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ
ประเด็นในการตรวจติดตาม
(1) การคัดเลือกกลุ่มเปูาหมายไม่เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด (ให้พิจารณา
กลุ่มที่ ผ่านการฝึกอบรมมีศักยภาพและสามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่ างยั่ งยืน เป็ นกลุ่ มแรงงาน
นอกระบบที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนฯ)
(2) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการฯ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมจริง หรือเข้าร่วมอบรม
ไม่ครบตามระยะเวลาทีก่ าหนด
(4) การติ ด ตามและประเมิ นผลผู้เ ข้า ร่ว มโครงการภายหลัง สิ้น สุ ด
โครงการ ดาเนินการไม่ครบทุกราย
3.2 กรมการจัดหางาน ประกอบด้วย
1) การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
ประเด็นในการตรวจติดตาม
(1) เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน มิได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด และได้นาบัตรของบุคคลอื่นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมาทาการจ่ายเงินแทนผ่าน
เครื่อง EDC
(2) การรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มิได้ดาเนินการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
(3) เก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้เพื่อประกอบการตรวจสอบ
ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
(4) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS มิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
(5) ทุกสิ้น วันมิได้มีการสอบทานกันระหว่างผู้มีหน้าที่ด้านรับเงินและผู้มี
หน้าที่ด้านการพิจารณาอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
2) การนาส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
ประเด็นในการตรวจติดตาม
(1) ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่มิได้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิด
ไว้สาหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับชาระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร
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(2) เจ้าหน้าที่มิได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สาหรับการรับ
เงิน ด้ว ยบัต รอิเล็กทรอนิกส์ กับรายงานการรับชาระเงินผ่านระบบงานของธนาคารผ่านระบบ Internet
Banking (KTB Corporate Online) เพื่อนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน หรือเงินฝากคลัง
3.3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย
ประเด็นในการตรวจติดตาม
- การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
Know Factor
(1) ขั้นตอนหลัก การตรวจเอกสาร : มีการปลอมแปลงเอกสาร และเจ้าหน้าที่รับ
เงินแล้วไม่นาส่งเงิน
(2) ขั้นตอนหลัก การพิจารณา : ผู้ประเมินเรียกรับเงินเพื่อให้การประเมินผ่านหรือ
การใช้ความสนิทสนมส่วนตัวช่วยให้การประเมินผ่าน
Unknow Factor
(1) ขั้นตอนหลัก การตรวจเอกสาร : เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ
ผู้เข้ารับการประเมินไม่ต้องยื่นใบเสร็จ แต่นัดวันประเมินและเจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการนัด
หมายผู้ประเมินที่ตนรู้จักก่อน
(2) ขั้นตอนหลัก การพิจารณา : การปรับเปลี่ยนคะแนนประเมินของผู้ไม่ผ่านการ
ประเมินให้ผ่านการประเมิน และนายทะเบียนให้ Password แก่เจ้าหน้าที่ อาจทาให้เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ ลง
นามอนุมัติให้ผู้ที่เข้ารับการประเมินที่รู้จักกัน
3.4 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกอบด้วย
1) การตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงาน
ขัดหนี้ และการค้ ามนุ ษย์ด้ านแรงงาน (ประเด็น การเรียกรับผลประโยชน์หรือการรั บสินบนจากสถาน
ประกอบกิจการ)
ประเด็นในการตรวจติดตาม
- ในกรณีที่พบสถานประกอบกิจการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อาจมี
พนักงานตรวจแรงงานเรียกรับผลกระโยชน์จากสถานประกอบกิจการ หรือสถานประกอบกิจการมีการเสนอ
สินบนให้กับพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการลงโทษตามกฎหมายหรือลงโทษน้อยกว่า
ความผิดที่ได้กระทาจริง
2) การเก็บรักษาเงินของลูกจ้าง
ประเด็นในการตรวจติดตาม
- การเก็บรักษาเงินของลูกจ้าง กรณีลูกจ้างยื่นคาร้องเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงิน
อย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไ ข
เพิ่มเติม ซึ่งนายจ้างนาเงินมาวางต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ก่อนที่จะมีคาสั่งให้
นายจ้างปฏิบัติ และกรณีที่นายจ้างพร้อมจะจ่ายเงินให้ลูกจ้าง ตามมาตรา 9 จึงนาเงินนั้นมามอบให้แก่อธิบดี
หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการสูญหาย หรือเกิดการทุจริต
3.5 สานักงานประกันสังคม
1) การติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบค้างชาระ (สสท.)
ประเด็นในการตรวจติดตาม
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(1) การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายจ้าง
เสี่ยงต่อการละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต่อเจ้าหน้าที่
(2) เมื่อออกหนังสือเตือนแล้ว นายจ้างนาเงินมาชาระ เจ้าหน้าที่ไม่นาเงินเข้า
ระบบและนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
2) การดาเนินงานจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลที่ทาความตกลง
กับสานักงานประกันสังคม กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน โดยไม่ต้องสารองจ่าย
ประเด็นในการตรวจติดตาม
(1) ไม่มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลก่อนการเบิกจ่าย
(๒) ไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลด้านศักยภาพการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาล
(3) เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบเอกสารและข้อมูลก่อนการจ่ายเงินได้
เนื่องจากมีเงื่อนไขเวลาในการจ่ายเงินภายในกาหนดตามบันทึกข้อตกลงและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
กรณีทันตกรรม
(4) สถานพยาบาลไม่ เ ข้ า ใจเงื่ อ นไขในการให้ ก ารรั ก ษาพยาบาลกรณี
ทันตกรรมที่ชัดเจน
(5) การตรวจสอบสถานพยาบาลยังไม่เพียงพอ ทาให้สถานพยาบาลส่งข้อมูล
อันเป็นเท็จในการเบิกเงินกรณีทันตกรรม
(6) การตรวจสอบสถานพยาบาลของรัฐยังไม่เพียงพอ เช่น การเบิกจ่ายเงิน
กรณี ทั น ตกรรมเงิ น เกิ น กว่ า อั ตราค่ าบริการสาธารณสุ ข เพื่ อใช้ ส าหรับการเบิกจ่ ายค่ารั กษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0431.2/ว 246 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 3 - 1 ถึง 3 - 9)
รายงานผลการดาเนินงานตามรายละเอียดในกระบวนการ ผลสัมฤทธิ์จาก
การปูองกันความเสี่ยง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
4. การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
แนวทางการตรวจติดตาม
ตรวจติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ของแต่ละหน่วยงาน และในภาพรวมของจังหวัดเป็นรายไตรมาส ตามเปูาหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ในภาพรวม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ดังนี้
ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. ๖4) ภาพรวมการใช้จ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 34.08
ไตรมาส ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖5) ภาพรวมการใช้จ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 56.24
ไตรมาส ๓ (เม.ย.- มิ.ย. ๖5) ภาพรวมการใช้จ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 81.74
ไตรมาส ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖5) ภาพรวมการใช้จ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 4)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสเป็นยอดสะสม โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน
กับข้อมูลในระบบ GFMIS เพื่อให้ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งรายงาน
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ปัญหาและอุปสรรคในกรณีที่ไม่สามารถใช้จ่ายได้ตามเปูาหมายที่กาหนด ทั้งนี้ ขอให้หน่วยรับตรวจตัดยอด
การรายงานพร้อมกัน ณ วันสิ้นเดือน ก่อนหน้าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานจะเข้าตรวจ (หรือวันที่
ตามที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานกาหนด)
5. การตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของสานักงาน/ฝ่ายแรงงานในต่างประเทศ
ในสถานการณ์ปกติกระทรวงแรงงานจะกาหนดให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
เดิ น ทางไปตรวจนิ เ ทศส านั ก งานแรงงานในต่ า งประเทศ เพื่ อ รั บ ทราบสถานการณ์ ด้ า นแรงงาน
ตรวจติด ตามผลการปฏิบัติง าน และรั บฟังปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ งานของส านักงานแรงงาน
ในต่างประเทศ รวมทั้งตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ไปทางานในต่างประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงรับทราบรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการโดยเอกสาร
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน แผน/ผลการปฏิบัติงาน ข้อร้องทุกข์ของแรงงานไทย
ในต่างประเทศ และการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะตามแบบรายงาน
ที่กาหนด เพื่อผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานจะได้นาเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
6. การติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
เป็ น การติ ดตามสิ ทธิ ประโยชน์ แรงงานไทยในต่ างประเทศ เกี่ ยวกั บการร้ องทุ กข์
ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานในต่างประเทศ เป็นการตรวจติดตามการยื่นคาร้องของแรงงานไทย
ในแต่ละจังหวัด ที่ได้ดาเนินการผ่านสานักงานแรงงานจังหวัด เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และข้อร้องทุกข์ต่าง ๆ
แนวทางการตรวจติดตาม
(๑) สิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน อาทิ เงินคืนภาษี เงินค่าจ้างค้างจ่าย เงินประกัน
เดินทางกลับ GOSI ฯลฯ
(๒) แรงงาน/บุคคลเสียชีวติ สูญหาย ถูกทาร้าย หรือขาดการติดต่อ
(๓) อื่น ๆ (ระบุ)
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 5)
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
(1) สิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน อาทิ เงินคืนภาษี เงินค่าจ้างค้างจ่าย เงินประกัน การ
เดินทางกลับ (เงินโกซี่) GOSI ฯลฯ
(2) แรงงาน/บุ คคลเสี ยชี วิ ต สู ญหาย ถู กท าร้ าย หรื อขาดการติ ดต่ อ จ านวน ราย
จาแนกเป็น
(3) เรื่องอืน่ ๆ (ระบุ)
7. โครงการคัดเลือกศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
แนวทางการตรวจติดตาม
เป็นการคัดเลือกศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานดีเด่น ให้แรงงานจังหวัด/ผู้แทน
ประเมินผลการดาเนินการของศูนย์บริการร่วมฯ ในกากับ ตามแบบประเมินศูนย์บริการร่วมกระทรวง
แรงงาน (แบบประเมิน ศบร.65)
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 6)
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รายงานถึงกระบวนการทางาน/การดาเนินงาน ตามคู่มือการปฏิบัติงานของสานักงาน
แรงงานจังหวัด หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยสังเขป เช่น ในเชิงปริมาณ ที่ดาเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ
เมื่อเปรียบเทียบกับเปูาหมาย
8. การติดตามแผนงาน/โครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรจากพระราชกาหนดให้ อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ในการดาเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การทางานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่กาหนด
แนวทางการตรวจติดตาม
การติ ดตามแผนงาน/โครงการ ตามที่ ได้ รั บจั ดสรรจากพระราชก าหนดให้ อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 7)
เป็นการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และปัญหา อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข เฉพาะจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
9. การตรวจราชการตามภารกิจอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ปลัดกระทรวงแรงงานมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานไปตรวจราชการ
ในเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากแผนการตรวจราชการปกติ จานวน 3 เรื่อง
1) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้าง
ในประเทศ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคาสั่งกระทรวงแรงงาน
ที่ 1016/2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบการประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดระนอง
จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดหนองคาย
แนวทางการตรวจติดตาม
กระบวนการ ขั้นตอนทางาน/การดาเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตามคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Milestone) แนวปฏิบัติหรือกระบวนการ
บูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 8 - 1)
เป็นการรายงานผลการดาเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอนทางาน/การดาเนินงาน
ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคู่มือ การปฏิ บัติงานของหน่ วยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิ บัติงาน
(Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงาน
ภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอย่างใด
2) โครงการก าลั ง ใจ ในพระด าริ ส มเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟู า พั ช รกิ ติ ย าภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในจังหวัดนาร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน
จังหวัดลาปาง และจังหวัดนครราชสีมา
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แนวทางการตรวจติดตาม
กระบวนการ ขั้นตอนทางาน/การดาเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตามคู่มื อ การปฏิ บัติ งานของหน่ วยงาน หรือ ขั้ นตอนการปฏิ บัติ งาน (Milestone) แนวปฏิบั ติ หรื อ
กระบวนการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 8 - 2)
3) โครงการปิดทองหลังพระ : สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดาริ จานวน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี
แนวทางการตรวจติดตาม
เป็นการติดตามเน้นการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพประชาชนในพื้นที่ และกระบวนการ
ทางาน/การดาเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หรือ ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอย่างใด
แนวทางการรายงานของหน่วยรับตรวจ (แบบ สตป.ตร. 8 - 3)
เป็นการรายงานผลการดาเนินงานในการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพประชาชนในพื้นที่
และกระบวนการ ขั้นตอนทางาน/การดาเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอย่างใด
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ปรับปรุง 7 ก.พ. 2565 เวลา 13.50 น.

ตราจังหวัด

รอบที่ 2
หรือ
รอบที่ 3

การประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
เพือ่ ติดตามความกาวหนา/ประเมินผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการ
ของผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบที่
.
ของหัวหนา/รองหัวหนา ผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ
(
)
เขตตรวจราชการที่
จังหวัด
.
วันที่
..
ณ หองประชุม
.

ตามตําแหนงฯ

สํานักงานแรงงานจังหวัด xxxxxxxxxxx
ขอมูล ณ วันที่ xx xxxxx 2565
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สารบัญเอกสารประกอบการตรวจราชการ
ลําดับ
รายละเอียดขอมูล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1 ขอมูลผูบริหาร และหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด
2 สถานการณดานแรงงานของจังหวัดโดยสังเขป
(สามารถนําเสนอโดย Infographic 1 - ๒ หนา)
3 การตรวจราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๘ ใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีรวมกับ
ผู ตรวจราชการกระทรวง หรื อผู ตรวจราชการกรมที่ได รั บมอบหมาย ตรวจราชการตามแผน
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
3.1 การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล (Issue) จํานวน 3 เรื่อง ไดแก
3.1.1 การฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด – 19) กระทรวงแรงงานรวมเปนหนวยงานหลัก รับผิดชอบภารกิจ การสงเสริม
การจางงาน การพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู (แบบรายงาน สปน.1)
3.1.2 การจัดการสิ่งแวดลอมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) กระทรวงแรงงานรวมเปน
หนวยงานที่เกี่ยวของ (แบบรายงาน สปน.2)
3.1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางรายครัวเรือน กระทรวงแรงงานรวมเปน
หนวยงานหลัก รับผิดชอบภารกิจ ดานรายได (แบบรายงาน สปน.3)
3.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ
จํานวน 2 เรื่อง ไดแก
3.2.1 การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน) รวมเปนหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุน (แบบรายงาน สปน.4)
3.2.2 การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงแรงงาน
(กรมพัฒนาฝมือแรงงาน) รวมเปนหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุน (แบบรายงาน สปน.5)
3.3 การติดตามความคืบหนาการแกไขปญหาสําคัญในเชิงพื้นที่ จํานวน 5 เรื่อง ไดแก
3.3.1 การจัดการประมงอยางยั่งยืน กระทรวงแรงงาน รวมเปนหนวยงานที่เกี่ยวของ
(แบบรายงาน สปน.6)
3.3.2 การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแมน้ําโขง
3.3.3 การพัฒนาเมืองสมุนไพร
3.3.4 การแกไขปญหามลพิษทางอากาศ
3.3.5 การลดอุบัติเหตุทางถนน
3.4 การแกไขปญหาความเดือดรอนหรือขอรองเรีย นของประชาชน หรือการผลักดัน
การดําเนินโครงการ/มาตรการสําคัญในเชิงพื้นที่ของสวนราชการ (ถามี)
3.5 การตรวจติดตามงานอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย คือ โครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานของศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบรายงาน สปน. 7)
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4 การตรวจติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนและนโยบายสําคัญของกระทรวงแรงงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
4.1 นโยบายเรงดวน จํานวน 5 ขอ (แบบ สตป.ตร. 1 – 1 : 1 – 5)
ขอ 1 ยกระดับกระทรวงแรงงานเปนกระทรวงเศรษฐกิจ
ขอ 2 กระตุนการจางงานตามความตองการในระบบเศรษฐกิจใหม ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
ขอ 3 บริหารจัดการแรงงานตางดาวอยางเปนระบบ
ขอ 4 เรงรัด ปรับปรุง แกไข พระราชบัญญัติประกันสังคมใหสอดคลองกับบริบท
สถานการณปจจุบัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ข อ 5 ดู แลให แรงงานและนายจ างสามารถทํ างาน ในสถานการณ ที่ มี การระบาด
ของโรคโควิด – 19 ไดอยางปลอดภัยและเปนปกติสุข
4.2 นโยบายสําคัญ จํานวน 7 ขอ (แบบ สตป.ตร. 2 – 1 : 2 – 6)
ขอ 1 พัฒนาทักษะแรงงานใหเปนแรงงานคุณภาพ เตรียมความพรอมสําหรับการเปด
ประเทศ และรองรับระบบเศรษฐกิจใหม
ขอ 2 บริหารจัดการแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และในอุตสาหกรรมเปาหมาย
ขอ 3 ตอยอดการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได และเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งในพื้นที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ขอ 4 ยกระดับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานเพื่อปลดล็อก
Tier 2 Watch List
ขอ 5 พัฒนา ปรับปรุง และสงเสริมการคุมครองแรงงาน ระบบสวัสดิการ และหลักประกัน
ทางสั งคม และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามั ย ในการทํ างานใหส อดคลอง
กับสภาวะสังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป
ข อ 6 บริ ห ารจั ดการแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุมเปราะบาง แรงงานสูงอายุ
และคนพิการ ใหไดรับสิทธิและความคุมครองดานแรงงาน สวัสดิการและหลักประกันทางสังคม
อยางเทาเทียม มีรายไดที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ําดานรายได
ของประเทศ นําไปสูการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศอยางยั่งยืน
ขอ 7 พัฒนาระบบฐานขอมูลดานแรงงานกระทรวงแรงงาน (Big Data) และบูรณาการ
ข อ มู ล ภาครั ฐ เพื่ อ การบริ ห าร วางยุ ท ธศาสตร ด า นแรงงาน และหลั ก ประกั น ทางสั ง คม
อยางเปนระบบ
5 การตรวจติดตามการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่กระทรวงแรงงาน
5.1 สํานักงานแรงงานจังหวัด (แบบ สตป.ตร. 3 – 1 : 3 – 2)
5.2 สํานักงานจัดหางานจังหวัด (แบบ สตป.ตร. 3 – 3 : 3 – 4)
5.3 สถาบัน/สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน (แบบ สตป.ตร. 3 – 5)
5.4 สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด (แบบ สตป.ตร. 3 – 6 : 3 – 7)
5.5 สํานักงานประกันสังคมจังหวัด (แบบ สตป.ตร. 3 – 8 : 3 – 9)
6 การติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ สตป.ตร.4)
7 การติดตามสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ (แบบ สตป.ตร.5)
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8 โครงการคัดเลือกศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (แบบ สตป.ตร.6)
9 การติดตามแผนงาน/โครงการ ตามที่ไดรับจัดสรรจากพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลัง
กูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 (แบบ สตป.ตร.7)
10 การตรวจราชการตามภารกิจอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
10.1 การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจาง
ในประเทศ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดระนอง จังหวัดสระแกว และจังหวัดหนองคาย) ตามคําสั่งฯ
ที่ 1016/2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (แบบ สตป.ตร.8 - 1)
10.2 โครงการกําลังใจ ในพระดําริสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในจังหวัดนํารอง 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดนาน
จังหวัดลําปาง และจังหวัดนครราชสีมา (แบบ สตป.ตร.8 - 2)
10.3 โครงการปดทองหลังพระ : สถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระสืบสาน
แนวพระราชดําริ จํานวน 13 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดพะเยา
จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดนาน จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดขอนแกน และจังหวัดอุดรธานี (แบบ สตป.ตร.8 - 3)
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3. การตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รวมกับผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผูตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวของ)
3.1 การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล (Issue) จํานวน 3 เรื่อง ไดแก
3.1.1 การฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
กระทรวงแรงงานรวมเปนหนวยงานหลัก รับผิดชอบภารกิจ การสงเสริมการจางงาน การพัฒนาทักษะแรงงาน
และการเรียนรู ฯลฯ (สป. กกจ. กพร. กสร. สปส.)
แบบรายงาน สปน. 1

1) ขอคนพบ/ประเด็นปญหา (อธิบายสภาพปญหา/ผลการดําเนินการของแผนงาน/โครงการ
เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการฟนฟูและขับเคลื่อนประเทศใหสามารถ “ลมแลวลุกไว” (Resilience) ตามแผน
แม บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต ยุ ทธศาสตร ช าติ อัน เปน ผลมาจากสถานการณโ ควิ ด - 19 พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
ในภาพรวม (ตามภารกิจของกระทรวง))
1.1) สงเสริมการจางงาน
.
.
.
.
.
.
.
.
1.2) การพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู (โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานดาน
เทคโนโลยีรองรับการทํางานในศตวรรษที่ 21 กพร.)
.
.
.
.
.
.
.
.
2) ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ

๑.
2.
3.

.
.

ปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงาน

ขอเสนอแนะระดับพื้นที่/ระดับนโยบาย

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ขอเสนอแนะระดับพื้นที่ . . . . . .
ขอเสนอแนะระดับนโยบาย . . . . . .

3) ขอคิดเห็นจากที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน (ถามี)
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.
.

3.1.2 การจัดการสิ่งแวดลอมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) กระทรวงแรงงานรวมเปนหนวยงานที่เกี่ยวของ (สป. กกจ. กพร.
กสร. สปส.)
แบบรายงาน สปน. 2

๑) ข อค น พบ/ประเด็ น ป ญหา (สภาพปญ หา/ผลการดําเนินการในการขับ เคลื่อนนโยบาย
ภารกิจที่ 3 การบริหารจัดการการหมุนเวียนการใชประโยชนทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หนวยงานหลัก
ดานการเกษตรและอาหาร ประกอบดวย ทส. กษ. อก. และ สธ. ดานสุขภาพและการแพทย ประกอบดวย
สธ. ทส. กษ. และ อก. ดานพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ประกอบดวย พน. อก. และ ทส. ดานการทองเที่ยว
และเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ประกอบดวย กก. ทส. และ มท. ดานเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบดวย ทส.
มท. อก. และ คค. (ตามภารกิจของกระทรวงแรงงานที่ไดรับการรองขอ)
.
.
.
.
.
.
.
.
2) ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ
๑.
2.
3.

.
.

ปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงาน

ขอเสนอแนะระดับพื้นที่/ระดับนโยบาย

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ขอเสนอแนะระดับพื้นที่ . . . . . .
ขอเสนอแนะระดับนโยบาย . . . . . .

3) ขอคิดเห็นจากที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน (ถามี)
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.
.

3.1.3 การพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตกลุ มเปราะบางรายครัวเรื อน กระทรวงแรงงานร วมเป นหน ว ยงานหลั ก
รับผิดชอบภารกิจ ดานรายได (สป. กกจ. กพร. กสร. สปส.) โดยการขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด.........../ศูนยประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัด..............
แบบรายงาน สปน. 3

1) ขอคนพบ/ประเด็นปญหา โดยสังเขป
1.1) ภาพรวมผลการดํ าเนิ นงานในการช วยเหลื อและพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตกลุ มเปราะบาง
รายครัวเรือนในดานตาง ๆ
1.1.1) ดานการบูรณาการ ในการสงตอขอมูล การใหความชวยเหลือ นโยบาย นิยาม
กลุมเปราะบาง และการจัดเก็บขอมูล
.
.
.
.
๑.๑.๒) ดานขอมูล มีการนําขอมูลจากระบบ TPMAP มาใชประโยชนหรือไม อยางไร
.
.
.
.
๑.๑.๓ ) ด า นงบประมาณและบุค ลากร มีการสนับ สนุน งบประมาณและเครื่องมื อ
บุคลากร ในการดําเนินงานอยางไร
.
.
.
.
๑.๑.๔) ด า นการสื่ อ สาร มี ก ารสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ ส ร า งความรู ค วามเข า ใจให
สวนราชการในสังกัดระดับจังหวัด ใหมีความเขาใจที่ตรงกัน หรือไม อยางไร
.
.
.
.
๑.๑.๕ ) ดานการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต
โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางรายครัวเรือนเปนไปตามเปาหมายหรือไม อยางไร
.
.
.
.
๑.๒) ภาพรวมผลการใหความชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางรายครัวเรือน
ในมิติที่เกี่ยวของ
ดาน

1. ดานรายได
(รง. พม. มท.)

จํานวน
ครัวเรือนที่ตองการ
ความชวยเหลือ/
พัฒนา

จํานวน
ครัวเรือนที่ไดรับ
ความชวยเหลือ/
พัฒนา

ประเด็นการให
ความชวยเหลือ

1.
2.
ฯลฯ
2. ดานสุขภาพ (สธ.) 3. ดานศึกษา (กอ. ศธ.) 4. ดานความเปนอยู (พม. มท.)
5. การเขาถึงบริการภาครัฐ (พม. มท. สธ. กทม.)
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๑.๓) ผลการดํ า เนิ น การขับ เคลื่อนการแกปญ หากลุมเปราะบาง สงผลตอการเสริมสราง
กระบวนการเรียนรู การสงเสริมหรือสนับสนุนใหประชาชนกลุมเปราะบางปรับตัว ใหสามารถพึ่ งตนเองได
เพื่อแกปญหาความยากจนไดอยางยั่งยืน อยางไร
.
.
.
.
1.4) ผลการดําเนินการในการเตรียมความพรอมในการรองรับสังคมผูสูงอายุ
.
.
.
.
2) ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการใหความชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบาง
รายครัวเรือน/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม (ถามี)
หนวยงานที่
ปญหาอุปสรรค
ขอเสนอแนะระดับพื้นที่/ระดับนโยบาย
รับผิดชอบ
ขอเสนอแนะระดับพื้นที่ . . . . . .
ขอเสนอแนะระดับนโยบาย . . . . . .
.
.

๓. ขอคิดเห็นจากที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน (ถามี)
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.
.

3.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ จํานวน 2 เรื่อง ไดแก
3.2.1 การเพิ่ มมู ลค าสิ นค าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ กระทรวงแรงงาน (กรมพั ฒนาฝ มือแรงงาน)
รวมเปนหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุน ( สป. กพร. : โครงการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑแปรรูปเกษตรดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ฯลฯ)
แบบรายงาน สปน. 4

1) ขอคนพบ/ประเด็นปญหา โดยสังเขป
1.1) ผลการดําเนินงาน เรื่อง เกษตรแปรรูป ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ในภาพรวม ทั้งในเชิงพื้นที่และในเชิงภาพรวมตางพื้นที่ (ถามี)
๑.๑.๑) การสรางการรับ รูถึง แผนงาน/โครงการ หรือกิจ กรรมเพื่ อส งเสริ ม หรื อ
สนับสนุนการยกระดับเกษตรกร วัตถุดิบและสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน และการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรแปร
รูปและผลิตภัณฑ
.
.
.
.
๑.๑.๒) การรวมกลุมเกษตรกร และการพัฒนาวัตถุดิบเพื่อการเกษตรแปรรูป
.
.
.
.
๑.๑.๓) การสงเสริม/สนับสนุน ใหเกษตรกร กลุมเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ
และผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เขาถึงเทคโนโลยีการเกษตรแปรรูป
.
.
.
.
๑.๑.๔) การเขาถึงแหลงทุนของเกษตรกรเพื่อปรับเปลี่ยนการทําเกษตรแบบเดิ ม
สูการเกษตรแปรรูป
.
.
.
.
๑.๑.๕) การตลาดของสินคาเกษตรแปรรูป
.
.
.
.
๑.๑.๖) การนําผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสูการผลิตสินคาเกษตรแปรรูป
.
.
.
.
๑.๑.๗) การบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อน เกษตรแปรรูป ตลอดหวงโซ
อุปทานการเกษตร
.
.
.
.
๑.๑.๘) การสงเสริมและสนับสนุนการเกษตรอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
.
.
.
.
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๑.๑.9) ตัวอยางผลิตภัณฑที่สามารถยกระดับและสรางมูลคาสินคาเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ ที่ประสบผลสําเร็จ จากการดําเนินการตามขอ ๑.๑.๑ - ๑.๑.๘
.
.
.
.
๑.๒) ผลการติดตามประเมินผลเกษตรกร กลุมเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ และ
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ไดรับการสงเสริม/สนับสนุนการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตร
.
.
.
.
๑.๓) ผลการดําเนินงานโครงการสําคัญตามแผนแมบทยอย เกษตรแปรรูป ของหนวยงาน
ในสังกัด
.
.
.
.
2) ป ญหาอุ ปสรรคในการดํ าเนิ นงานเพื่ อขั บเคลื่ อนสิ นค าเกษตรแปรรู ปและผลิ ตภั ณ ฑ
มีมูลคาเพิ่มขึ้น/ขอเสนอแนะ
หนวยงานที่
ปญหาอุปสรรค
ขอเสนอแนะระดับพื้นที่/ระดับนโยบาย
รับผิดชอบ
ขอเสนอแนะระดับพื้นที่ . . . . . .
ขอเสนอแนะระดับนโยบาย . . . . . .
.
.

3) ขอคิดเห็นจากที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน (ถามี)
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.
.

3.2.2 การเพิ่ มศั กยภาพและขี ดความสามารถของเศรษฐกิ จฐานราก กระทรวงแรงงาน (กรมพั ฒ นา
ฝมือแรงงาน) รวมเปนหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุน ( สป. กพร. : โครงการพัฒนาผูประกอบกิจการสมัยใหม
เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาหรือบริการในชุมชน ฯลฯ)
แบบรายงาน สปน. 5

1) ขอคนพบ/ประเด็นปญหา (สภาพปญหา/รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก ของหนวยงานที่รับผิดชอบ และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่)
โดยสังเขป
.
.
.
.
.
.
2) ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค
ขอเสนอแนะระดับพื้นที่/ระดับนโยบาย
หนวยงานที่
ในการดําเนินงาน
รับผิดชอบ
ขอเสนอแนะระดับพื้นที่...............
1.
ขอเสนอแนะระดับนโยบาย............
ขอเสนอแนะระดับพื้นที่...............
2.
ขอเสนอแนะระดับนโยบาย............
3) ขอคิดเห็นจากที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน (ถามี)
.
.
.
.
.
.
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3.3 การติดตามความคืบหนาการแกไขปญหาสําคัญในเชิงพื้นที่ จํานวน 5 เรื่อง ไดแก
3.3.1 การจัดการประมงอยางยั่งยืน กระทรวงแรงงานรวมเปนหนวยงานที่เกี่ยวของ (สป. กกจ. และ
กสร.)
แบบรายงาน สปน. 6

1) สถานการณและสภาพปญหาดานแรงงานประมงของจังหวัด
สภาพปญหา

สถานการณ
๑. การกระทําผิดดานแรงงานประมง
๒. การขาดแคลนแรงงาน
๓. การบังคับใชแรงงานและการคามนุษย
๔. อื่น ๆ

2) ผลความคืบหนาการปองกันหรือแกไขปญหาแรงงานในพื้นที่ (อาทิ การตรวจสภาพ
การทํางาน สภาพการจาง สภาพความเปนอยูของแรงงานประมง)
.
.
.
.
3) การสนั บสนุ น การดํา เนิน การของศูน ยค วบคุมการแจ งเรือเขา - ออก (PIPO) และ
ผลการดําเนินการ
.
.
.
.
4) การบูรณาการความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการแกไข
ปญหาแรงงานในพื้นที่ : การชวยเหลือ เยียวยา เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหกับผูไดรับผลกระทบจากการ
แกไขปญหาการกระทําประมงผิดกฎหมายของภาครัฐ
.
.
.
.
.
.
.
.

5) ปญหาอุปสรรค และขอจํากัดในการดําเนินการ
6) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการจัดการประมงใหเกิดความยั่งยืน
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.
.
.
.

3.3.2 การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแมน้ําโขง
เบื้องตนกระทรวงแรงงาน
3.3.3 การพัฒนาเมืองสมุนไพร
ยังไมเกี่ยวของ ยกเวนมีขอเสนอแนะ
จากการตรวจราชการของสํานัก
3.3.4 การแกไขปญหามลพิษทางอากาศ
นายกรัฐมนตรี รอบที่ 1 หรือ 2
3.3.5 การลดอุบัติเหตุทางถนน
3.4 การแกไขปญหาความเดือดรอนหรือขอรองเรียนของประชาชน หรือการผลักดันการดําเนินโครงการ/
มาตรการสําคัญในเชิงพื้นที่ของสวนราชการ (แบบ สปน. x) (ตามขอเท็จจริงของพื้นที่/ผต.สํานักนายกรัฐมนตรี)
3.5 การตรวจติดตามงานอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี หรือปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย คือ โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธานของศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (สป. กกจ. กพร. กสร. และ สปส.)
แบบรายงาน สปน. 7

ประเด็นการตรวจติดตาม : (การประชาสัมพันธเนนย้ําใหกลุมแรงงาน ทั้งแรงงานไทยและแรงงานตางดาว
ใหรับรูถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบา และวิธีการปฏิบัติตนเมื่อถูกสุนัขกัด และการปองกัน ควบคุม และดูแลรักษา
โรคพิษสุนัขบาในกลุมแรงงาน)
1) สถานการณโรคพิษสุนัขบาภายในจังหวัด (วิเคราะหสถานการณปที่ผานมาและปจจุบัน มีความ
เปลี่ยนแปลงเชนใด)
.
.
.
.
2) สรุปผลความคืบหนาในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบา (กลุมแรงงาน ทั้งแรงงานไทย
และแรงงานตางดาว) ในภาพรวม ดังนี้
2.1) การประชาสัมพันธเนนย้ําใหกลุมแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานตางดาวรับรูถึงอันตราย
ของโรคพิษสุนัขบา และวิธีการปฏิบัติตนเมื่อถูกสุนัขกัด
.
.
.
.
๒.๒) การปองกัน ควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบาในกลุมแรงงาน.
.
.
.
.
2.3) สถิติจํานวนแรงงานที่ไดรับสิทธิประโยชนเพื่อการปองกันหรือเขารับการรักษาโรคพิษสุนัขบา
ตามประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑและจํานวนเงินทดแทน
คาบริการทางการแพทยกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน ภายใตพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
ซึ่งแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ส
.
.
.
.
3) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพิ่มเติม ในการแกไขปญหาโรคพิษสุนัขบาในกลุมแรงงาน
.
.
.
.
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4. การตรวจติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนและนโยบายสําคัญของกระทรวงแรงงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 6 โครงการ
4.1 นโยบายเรงดวน
แบบ สตป.ตร. 1 - 1
ขอ 1 : ยกระดับกระทรวงแรงงานเปนกระทรวงเศรษฐกิจ
1. โครงการขับเคลื่อนนโยบายศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง (Training Excellence Centers)
กิจกรรม : ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง (Training Excellence Centers)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : 1) สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนอะไหลยานยนต
(AHRDA) 2) สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุนยนต (MARA) 3) สถาบันพัฒนา
บุคลากรดิจิทัล (DISDA) 4) สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส (AMA)
วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนากําลังแรงงานหรือพัฒนาผูประกอบการ ใหมีความรูและทักษะฝมือ สอดคลอง
กับอุตสาหกรรมเปาหมาย 6 กลุม (ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ ชีวภาพ ปญญาประดิษฐ
และหุนยนต) สามารถใชเทคโนโลยีมาพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการตอยอดดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมได
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.1 นโยบายเรงดวน
แบบ สตป.ตร. 1 - 2
ขอ 2 : กระตุนการจางงานตามความตองการในระบบเศรษฐกิจใหมทั้งในประเทศและตางประเทศ
1. โครงการบริการจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทํา
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานจัดหางานจังหวัด
กิจกรรมหลักที่ 1 : กิจกรรมการใหบริการจัดหางานในประเทศ (4 กิจกรรมยอย)
กิจกรรมยอยที่ 1 : ใหบริการจัดหางานของศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
วัตถุประสงค : เพื่อใหประชาชนวัยแรงงานไดรับบริการสงเสริมการมีงานทําอยางครบวงจรดวยระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย สามารถใชบริการไดทุกที่ทั่วประเทศ ณ สํานักงานจัดหางาน และผานระบบอิเล็กทรอนิกส
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
โครงการยอยที่ 2 : จัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทําอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค : เพื่อนําภารกิจการใหบริการจัดหางานและการสงเสริมการประกอบอาชีพไปใหบริการแก
ประชาชนผูวางงาน และผูที่ลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแหงรัฐหรือประชาชนที่มีความเปนอยูต่ํากวาเกณฑ
ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) กลุมแมบานวางงาน เกษตรกรที่วางงานตามฤดูกาล ฯลฯ ในทุกพื้นที่
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
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4.1 นโยบายเรงดวน
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :

แบบ สตป.ตร. 1 - 2
เทียบกับเปาหมาย
เทียบกับยอดการจัดสรร

ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
โครงการยอยที่ 3 : นัดพบแรงงาน
วัตถุประสงค : เพื่ออํานวยความสะดวกใหนายจาง สถานประกอบการ ในการคัดเลือกผูสมัครงานเขาทํางาน
และผูสมัครงานไดสัมภาษณงานกับนายจางหลายแหงในคราวเดียวกัน ซึ่งจะทําใหลดคาใชจายและลดตนทุน
และเกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
กิจกรรมยอยที่ 4 : ประชารัฐรวมพลัง สรางยุวแรงงาน
วัตถุประสงค : เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา ที่มีเวลาวางในชวงปดภาคเรียนและชวงวาง
จากการเรียน ใหรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและไดรับประสบการณในการทํางาน รวมทั้งชวยลดภาระ
คาใชจายของครอบครัว
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
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4.1 นโยบายเรงดวน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :

แบบ สตป.ตร. 1 - 2

ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
กิจกรรมหลักที่ 2 : กิจกรรมการใหบริการจัดหางานตางประเทศ
วัตถุประสงค : สงเสริมการไปทํางานในตางประเทศ ผานการใหบริการทั้ง 5 วิธี ไดแก 1) บริษัทจัดหางานจัดสง
2) กรมการจัดหางานจัดสง 3) นายจางพาลูกจางไปทํางานตางประเทศ 4) นายจางสงลูกจางไปฝกงาน
ในตางประเทศ 5) คนหางานเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเองและเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศ
(Re-entry)
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
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4.1 นโยบายเรงดวน
แบบ สตป.ตร. 1 - 2
ปญหา/อุปสรรค :
แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :
1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.1 นโยบายเรงดวน
แบบ สตป.ตร. 1 - 2
ขอ 2 : กระตุนการจางงานตามความตองการในระบบเศรษฐกิจใหม ทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. กิจกรรมการปลอยกูเงินกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักจัดหางานจังหวัด
กิจกรรมหลัก : การปลอยกูเงินกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน
วัตถุประสงค : เพื่อเปนทุนใหกลุมผูรับงานไปทําที่บานกูยืมสําหรับซื้อวัตถุดิบและอุปกรณในการผลิต หรือ
ขยายการผลิตเพื่อสรางอาชีพ และสรางรายไดใหกับผูรับงานไปทําที่บาน
เปาหมาย :
ราย/กลุม งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
ราย/กลุม คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.1 นโยบายเรงดวน
แบบ สตป.ตร. 1 - 3
ขอ 3 : บริหารจัดการแรงงานตางดาวอยางเปนระบบ
1. โครงการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมพิจารณาคําขอและจัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ยื่นขออนุญาตทํางาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานจัดหางานจังหวัด
โครงการยอย : จัดทําทะเบียนคนตางดาวที่ยื่นขอใบอนุญาตทํางาน
วัตถุประสงค : เพื่อพิจารณาอนุญาตทํางานใหแกคนตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศและจัดทําฐานขอมูล
เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการแรงงานตางดาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย :
คน/ครัง้ งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน/ครั้ง คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
นโยบายเรงดวน ขอ 4 เรงรัด ปรับปรุง แกไข พระราชบัญญัติประกันสังคมใหสอดคลองกับบริบทสถานการณ
ปจจุบัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (สวนกลางดําเนินการ)
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4.1 นโยบายเรงดวน
แบบ สตป.ตร. 1 - 5
ข อ 5 : ดู แลให แรงงานและนายจ างสามารถทํ างานในสถานการณที่ มี การระบาดของโรคโควิ ด – 19
ไดอยางปลอดภัยและเปนปกติสุข
1. กิจกรรมกํากับ ดูแลใหนายจางปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
วัตถุประสงค : เพื่อกํากับ ดูแลใหแรงงานไดรับการปฏิบัติที่ถูกตองตามกฎหมาย ไดรับสิทธิประโยชนตามที่
กฎหมายกําหนดอยางเปนธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติและมีสวัสดิการที่เหมาะสม
เปาหมาย :
แหง/คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
แหง/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.1 นโยบายเรงดวน
แบบ สตป.ตร. 1 - 5
ข อ 5 : ดู แลให แรงงานและนายจ างสามารถทํ างานในสถานการณ ที่มี การระบาดของโรคโควิ ด – 19
ไดอยางปลอดภัยและเปนปกติสุข
2. โครงการสงเสริมแรงงานสัมพันธเชิงรุก
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
วัตถุประสงค : เพื่อสงเสริมความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางนายจางและลูกจาง เนนการรณรงค
สงเสริมแรงงานสัมพันธเชิงคุณภาพ ตระหนักถึงความสําคัญของการสรางความรวมมือใหเกิดขึ้นในสถาน
ประกอบกิจการเพื่อนําไปสูการปรับปรุงสภาพการจาง และสภาพการทํางานที่เหมาะสมเกิดความสมานฉันท
ในองคการแรงงาน
เปาหมาย :
(คน/ครั้ง/แหง/แผน ฯลฯ) งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
*แหง/ครั้ง/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 1
ข อ 1 : พั ฒ นาทั ก ษะแรงงานให เ ป น แรงงานคุ ณ ภาพ เตรี ย มความพร อ มสํ า หรั บ การเป ด ประเทศ
และรองรับระบบเศรษฐกิจใหม
1. โครงการพัฒนาปจจัยพื้นฐานดานการทองเที่ยว (โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานดานทองเที่ยวและบริการ)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สถาบัน/สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน
วั ต ถุ ป ระสงค : 1) เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพแรงงานให มี ทั ก ษะองค ค วามรู ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
ตลาดแรงงานดานการทองเที่ยว 2) เพื่อ Up skill และ Re skill แรงงานใหสามารถทํางานที่สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคทองเที่ยวและบริการ
3) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการทองเที่ยว
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 1
ข อ 1 : พั ฒ นาทั ก ษะแรงงานให เ ป น แรงงานคุ ณ ภาพ เตรี ย มความพร อ มสํ า หรั บ การเป ด ประเทศ
และรองรับระบบเศรษฐกิจใหม
2. โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานดานเทคโนโลยีรองรับการทํางานในศตวรรษที่ 21
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สถาบัน/สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน
วัตถุประสงค : 1) เพื่อยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของคนในชวงวัยทํางานใหมีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝมือดวยเทคโนโลยี สําหรับเปนฐานในการตอยอด
ความรูไปสูการสรางสรรคงานใหมๆ อันจะชวยสรางโอกาสและทางเลือกในการทํางานใหมากขึ้น
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 2
ขอ 2 : บริหารจัดการแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และในอุตสาหกรรมเปาหมาย
1. โครงการศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ดานแรงงานตางดาวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ :
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมพิจารณาอนุญาตทํางานแบบเบ็ดเสร็จในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานจัดหางานจังหวัด
(พื้นที่ 10 จังหวัด : ตาก มุกดาหาร สระแกว สงขลา ตราด หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม
และกาญจนบุรี)
โครงการศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ดานแรงงานตางดาวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
วัตถุประสงค : เพือ่ อํานวยความสะดวกในการขอรับใบอนุญาตทํางานสงผลใหนายจาง/สถานประกอบการมีกําลัง
แรงงานเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดการคา การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เปาหมาย :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :

คน งบประมาณ

บาท

ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 2
ขอ 2 : บริหารจัดการแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และในอุตสาหกรรมเปาหมาย
2. โครงการเพิ่มทักษะกําลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก/สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา
20 เชียงราย 25 นราธิวาส สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน สระแกว กาญจนบุรี มุกดาหาร ตาก ตราด หนองคาย
นครพนม
วัตถุประสงค : เพื่อเตรียมความพรอมและยกระดับทักษะแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรองรับ
ในพื้นที่และรับรองความตองการลงทุนของผูประกอบกิจการและ SMEs ในพื้นที่สูการจางงานตามกลุมอุตสาหกรรม
เปาหมายของแตละจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 2
ขอ 2 : บริหารจัดการแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และในอุตสาหกรรมเปาหมาย
3. โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุนยนตจังหวัดชลบุรี
วัตถุประสงค : 1) เพื่อใหมีครุภัณฑพื้นฐานเพียงพอตอความตองการพัฒนาฝมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก EEC รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง 2) เพื่อปรับปรุง
อาคารสถานที่ฝกอบรมใหเพียงพอตอความตองการพัฒนาฝมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 2
ขอ 2 : บริหารจัดการแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และในอุตสาหกรรมเปาหมาย
4. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการทองเที่ยวและบริการใหมีมูลคาสูง
หนวยงานที่รับผิดชอบ : พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต (จังหวัดชุมพร - ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
วั ต ถุ ป ระสงค : 1) เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ ทั ก ษะฝ มื อ ด า นการท อ งเที่ ย ว ด า นดิ จิ ทั ล และด า นภาษา
ตางประเทศ ใหกําลังแรงงานในสถานประกอบกิจการและกําลังแรงงานทั่วไปในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต ให มีจํ า นวนเพี ย งพอ รองรั บ การเปน แหลงทองเที่ย วชั้น นําและสอดคลองกับ ความตองการของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 2) เพื่อพัฒนาวิทยากรตนแบบ รองรับการฝกอบรมในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 3
ข อ 3 : ต อยอดการประกอบอาชี พ ยกระดับรายได และเศรษฐกิจ ชุมชน รวมทั้งในพื้น ที่โ ครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1. โครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : สํานักงานแรงงานจังหวัด
วัตถุประสงค : เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนอันเนื่องมาจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ
วิกฤตเศรษฐกิจ และผูวางงาน ใหมีอาชีพ มีงานทํา มีรายไดเปนการชั่วคราว และมีโอกาสไดรับการพัฒนา
ทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อตอยอดอาชีพเดิมและรองรับการประกอบอาชีพใหมในอนาคต
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 3
ข อ 3 : ต อยอดการประกอบอาชี พ ยกระดับรายได และเศรษฐกิจ ชุมชน รวมทั้งในพื้น ที่โ ครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. โครงการวันมหกรรมอาชีพ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานจัดหางานจังหวัด (พื้นที่ 7 จังหวัด : นครนายก สุรินทร ขอนแกน แพร
สุโขทัย ราชบุรี นครศรีธรรมราช)
วัตถุประสงค : เพื่อเพิ่มโอกาสใหประชาชนทุกกลุมเปาหมายไดเขาถึง ขอมูลอาชีพ/ขอมูลการศึกษาไดเปด
โลกทัศนดานอาชีพที่หลากหลาย และมีโอกาสเรียนรูและฝกปฏิบัติอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจ รูสภาวะและ
แนวโนมตลาดแรงงาน รวมถึงแนวทางการประกอบอาชีพยุคใหม/อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง และเพื่อจุด
ประกายความคิดทางอาชีพเกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถเลือกศึกษาเลือกประกอบอาชีพ หรือทํางาน
ไดเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 3
ข อ 3 : ต อยอดการประกอบอาชี พ ยกระดับรายได และเศรษฐกิจ ชุมชน รวมทั้ งในพื้น ที่ โ ครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(โครงการฝกอบรมแรงงานกลุมเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สถาบัน/สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน
วัตถุประสงค : 1) เพื่อฝกอาชีพเพิ่มทักษะใหกับกลุมเปาหมายเฉพาะใหมีความรู ความสามารถ ทักษะฝมือแรงงาน
และการเตรียมความพรอมทางดานจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเขาสูกระบวนการทํางาน 2) เพื่อสรางความยั่งยืน
ในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได และสังคมใหการยอมรับในศักยภาพการทํางาน
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 3
ข อ 3 : ต อยอดการประกอบอาชี พ ยกระดั บรายได และเศรษฐกิจ ชุมชน รวมทั้งในพื้น ที่โ ครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4. กิจกรรมพัฒนาชางเครื่องชวยคนพิการรวมกับมูลนิธิขาเทียมฯ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สถาบัน/สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน
วัตถุประสงค : 1) เพื่อพัฒนาความรู และทักษะฝมือแกชางกายอุปกรณและชางเครื่องชวยคนพิการใหสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านในโรงงานขาเที ย มของโรงพยาบาลประจํ า จั ง หวั ด และชุ ม ชนได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ งขึ้ น
2) เพื่อพัฒนาทักษะฝมือชางกายอุปกรณและชางเครื่องชวยคนพิการ ใหมีศักยภาพฝมือแรงงานที่สู งขึ้น
สามารถจัดทําขาเทียมใหแกคนพิการขาขาด ใหไดรับขาเทียมที่ดี มีคุณภาพและไดมาตรฐานอยางทั่วถึง
และรวดเร็ว
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 4
ขอ 4 : ยกระดับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานเพื่อปลดล็อก Tier 2 Watch List
1. โครงการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวและสถานประกอบการ
หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ : สํานักงานจัดหางานจังหวัด
โครงการยอย : ตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวและสถานประกอบการ
วัตถุประสงค : เพื่อควบคุม และตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวและสถานประกอบการใหปฏิบัติ ได
ถูกตองตามกฎหมาย
เปาหมาย :
คน/แหง งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน/แหง คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 4
ขอ 4 : ยกระดับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานเพื่อปลดล็อก Tier 2 Watch List
2. โครงการศูนยประสานแรงงานประมง
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการสรางความตระหนักรูและจัดระเบียบแรงงานตางดาวในภาคประมง
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานจัดหางานจังหวัด
(พื้นที่ 22 จังหวัด : สมุทรสาคร ระยอง ตราด ชุมพร สงขลา ระนอง สตูล กระบี่ จันทบุรี ชลบุรี ตรัง ฉะเชิงเทรา
นราธิวาส นครศรีธรรมราช ปตตานี พังงา ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ภูเก็ต สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
และสุราษฎรธานี)
โครงการศูนยประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด
วัตถุประสงค : เพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา แกแรงงานตางดาว และนายจาง สถานประกอบการ และเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลตามภารกิจของศูนยประสานแรงงานประมง รวมถึงประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการนํา
แรงงานตางดาวเขามาทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 4
ขอ 4 : ยกระดับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานเพื่อปลดล็อก Tier 2 Watch List
3. โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการใหความคุมครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานจัดหางานจังหวัด
โครงการยอย : คุมครองปองกันการหลอกลวงและลักลอบไปทํางานตางประเทศ
วัตถุประสงค : เพื่อปองกันปญหาการหลอกลวง และลักลอบไปทํางานตางประเทศของแรงงานไทย ซึ่งจะนําไปสู
การคามนุษยดานแรงงาน
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 4
ขอ 4 : ยกระดับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานเพื่อปลดล็อก Tier 2 Watch List
4. โครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานและการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด (2 กิจกรรมยอย)
กิจกรรม 1 : สงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลใหแรงงานที่เปนกลุมเสี่ยงไดรับการคุมครองตามกฎหมาย
วัตถุประสงค : เพื่อคุมครองแรงงานที่เปนกลุมเสี่ยงทั้งในและนอกระบบตอการถูกบังคับใชแรงงาน การละเมิด
สิทธิแรงงาน ไมใหตกเปนเหยื่อการคามนุ ษยด านแรงงาน และไดรับสิทธิประโยชน ตามกฎหมายคุม ครอง
แรงงาน
เปาหมาย :
แหง/คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
แหง/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
กิจกรรม 2 : สงเสริมความรูสถานประกอบกิจการดานแนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดี (GLP) เพื่อไปใชในการบริหาร
กิจการ/ธุรกิจ
วัตถุประสงค : เพื่อใหสถานประกอบกิจการใชเปนแนวทางเพื่อสนับสนุนกระบวนการปรับปรุงสภาพการจาง
สภาพการทํางานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานเพิ่มผลิตภาพและความรวมมือในการทํางาน
เปาหมาย :
แหง งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
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ผลผลิต :
ดําเนินการได
แหง คิดเปนรอยละ
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :

1.
2.
3.

ปญหา/อุปสรรค :

1.
2.
3.

แบบ สตป.ตร. 2 - 4
เทียบกับเปาหมาย
เทียบกับยอดการจัดสรร

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 4
ขอ 4 : ยกระดับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานเพื่อปลดล็อก Tier 2 Watch List
5. โครงการคุมครองสิทธิแรงงานประมงทะเล
กิจกรรมหลัก : กํากับ ดูแล แรงงานในเรือประมงทะเลใหไดรับการคุมครองตามกฎหมาย (2 กิจกรรมยอย)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
กิจกรรมยอยที่ 1 : กิจกรรมบูรณาการตรวจคุมครองแรงงานในเรือประมงทะเลในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดติดทะเล
วัตถุประสงค : เพื่อใหการแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน และการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ และเพื่อคุมครองแรงงานในเรือประมงทะเลไมใหตกเปนเหยื่อการคามนุษย
ดานแรงงานและไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
เปาหมาย :
ครั้ง/คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
ครั้ง/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
1.
2.
3.

ปญหา/อุปสรรค :

1.
2.
3.

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
กิจกรรมยอยที่ 2 : บูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตวน้ําในพื้นที่ 22 จังหวัดติดชายทะเล
วัตถุประสงค : เพื่อรวมกันคุมครองและลดความเสี่ยงใหกับแรงงานไทยและแรงงานตางดาว ไมใหเปนกลุม
ที่เสี่ยงตอการตกเปนเหยื่อของการคามนุษย การบังคับใชแรงงาน
เปาหมาย :
แหง งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 4
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
แหง คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 4
ขอ 4 : ยกระดับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานเพื่อปลดล็อก Tier 2 Watch List
6. โครงการใหความรูดานการประกันสังคมแกแรงงานตางดาว
กิจกรรมหลัก : การใหความรูดานการประกันสังคมแกแรงงานตางดาว
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
กิจกรรม : ใหความรูแกแรงงานตางดาวดานการประกันสังคม สิทธิประโยชนตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
และกฎหมายวาดวยเงินทดแทนในสถานประกอบการ
วั ต ถุ ป ระสงค : เพื่ อ ให แ รงงานต า งด า วมี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ความรู ด า นการประกั น สั ง คม
สิทธิประโยชนตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม กฎหมายวาดวยเงินทดแทน และไดรับความคุมครอง
ตามสิทธิไดอยางถูกตอง
เปาหมาย :
ครั้ง งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
ครั้ง คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 5
ขอ 5 : พัฒนา ปรับปรุง และสงเสริมการคุมครองแรงงาน ระบบสวัสดิการ และหลักประกันทางสังคม และยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการทํางานใหสอดคลองกับสภาวะสังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบ
การทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป
1. กิจกรรม สงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับรองความรูความสามารถตามกฎหมาย
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สถาบัน/สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน
วัตถุประสงค : 1) เพื่อสงเสริมใหผูปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่อาจเปนอันตรายตอสาธารณะตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดพัฒนาทักษะฝมือของตนเองตลอดเวลาสอดรับกับความตองการของตลาดแรงงาน และโครงสราง
เศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไปมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพตามความตองการของนายจาง 2)
เพื่อใหผูปฏิบัติงานในสาขาอาชี พที่ อาจเปน อัน ตรายต อสาธารณะ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไดรั บ
หนังสือรับรองความรูความสามารถ มีความกาวหนา มั่นคงในการทํางาน และมีความปลอดภัยในการทํางาน
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 5
ขอ 5 : พัฒนา ปรับปรุง และสงเสริมการคุมครองแรงงาน ระบบสวัสดิการ และหลักประกันทางสังคม และยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการทํางานใหสอดคลองกับสภาวะสังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบ
การทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สถาบัน/สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน
วัตถุประสงค : 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหมีทักษะ ความรู เขาสูเกณฑมาตรฐานฝมือแรงงาน 2) เพื่อเตรียม
ความพรอมใหแรงงานมีมาตรฐานฝมือเพื่อเขาสูเกณฑตามประกาศอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 5
ขอ 5 : พัฒนา ปรับปรุง และสงเสริมการคุมครองแรงงาน ระบบสวัสดิการ และหลักประกันทางสังคม และยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการทํางานใหสอดคลองกับสภาวะสังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบ
การทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป
3. กิจกรรมสงเสริม และสนับสนุนใหนายจางมีศักยภาพในการบริหารจัดการแรงงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
วัตถุประสงค : เพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบตอสังคม
ดานแรงงาน และเพื่อกระตุนใหสถานประกอบกิจการนํามาตรฐานแรงงานไทยไปปฏิบัติในสถานประกอบกิจการ
มีการบริหารจัดการดานแรงงานสอดคลองตามขอกําหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001 – 2563
และธํารงรักษาใหคงอยูในระบบมาตรฐานแรงงานไทยอยางตอเนื่อง
เปาหมาย :
แหง งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
แหง คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 5
ขอ 5 : พัฒนา ปรับปรุง และสงเสริมการคุมครองแรงงาน ระบบสวัสดิการ และหลักประกันทางสังคม และยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการทํางานใหสอดคลองกับสภาวะสังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบ
การทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป
4. กิจกรรมตรวจ และกํากับสถานประกอบกิจการ/หนวยงานรัฐวิสาหกิจใหปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานขั้นพื้นฐาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
วัตถุประสงค : เพื่อตรวจและกํากับสถานประกอบกิจการและหนวยงานรัฐวิสาหกิจใหปฏิบัติตามมาตรฐาน
กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
เปาหมาย :
แหง/คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
แหง/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 5
ขอ 5 : พัฒนา ปรับปรุง และสงเสริมการคุมครองแรงงาน ระบบสวัสดิการ และหลักประกันทางสังคม และยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการทํางานใหสอดคลองกับสภาวะสังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบ
การทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป
5. โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
วัตถุประสงค : เพื่อจะเรงรัดลดอัตราการประสบอันตรายจากการทํางานโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการที่เปนกลุมเสี่ยงหรือมีการประสบอันตรายจากการทํางานสูงเพื่อมุงสูเปาหมาย
การลดอัตราการประสบอันตรายจากการทํางานลงจากปที่ผานมาไมนอยกวารอยละ 5
เปาหมาย :
แหง/คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
แหง/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 5
ขอ 5 : พัฒนา ปรับปรุง และสงเสริมการคุมครองแรงงาน ระบบสวัสดิการ และหลักประกันทางสังคม และยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการทํางานใหสอดคลองกับสภาวะสังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบ
การทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป
6. โครงการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคเชิงรุก
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
กิจกรรม : 1) จัดหนวยบริการตรวจสุขภาพเบื้องตนหรือตรวจสุขภาพ ตามรายการประกาศคณะกรรมการ
การแพทย และการประเมินตนเองเพื่อคัดกรองความเสี่ยงแกลูกจางและผูประกันตน 2) จัดกิจกรรมบรรยาย
ความรูดานการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคแกผูประกันตน
วัตถุประสงค : 1) ใหบริการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคเชิงรุกใหกับผูประกันตน 2) ผูประกันตนตระหนักถึง
ความเสี่ยงดานสุขภาพ 3) ใหความรูหรือมีเครื่องมือสนับสนุนการดูแลสุขภาพใหแกผูประกันตน
เปาหมาย :
รุน/คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
รุน/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 6
ขอ 6 : บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุมเปราะบาง แรงงานสูงอายุ และคนพิการ ใหไดรับสิทธิ
และความคุมครองดานแรงงาน สวัสดิการและหลักประกันทางสังคมอยางเทาเทียม มีรายไดที่เหมาะสม และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ําดานรายไดของประเทศ นําไปสูการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ
อยางยั่งยืน
1. โครงการเตรียมความพรอมแกกําลังแรงงาน
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมแนะแนวอาชีพและสงเสริมการประกอบอาชีพ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานจัดหางานจังหวัด
กิจกรรมยอย : เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูวางงาน ผูถูกเลิกจาง ผูที่รอฤดูกาล ผูประสบภัยธรรมชาติ แรงงานนอกระบบ และ
ประชาชนทั่วไปไดรับความรูและไดลงมือปฏิบัติ ในการประกอบอาชีพอิสระ ที่ตนเองสนใจ รวมทั้ง ไดรับ
วัสดุอุปกรณในการประกอบอาชีพ และสามารถนําความรู และวัสดุอุปกรณ ไปใชประกอบเปนอาชีพหลัก
หรืออาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายไดใหกับตนเองและครอบครัว
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 6
ขอ 6 : บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุมเปราะบาง แรงงานสูงอายุ และคนพิการ ใหไดรับสิทธิ
และความคุมครองดานแรงงาน สวัสดิการและหลักประกันทางสังคมอยางเทาเทียม มีรายไดที่เหมาะสม และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ําดานรายไดของประเทศ นําไปสูการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ
อยางยั่งยืน
2. โครงการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทํา
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการใหบริการจัดหางานในประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานจัดหางานจังหวัด
กิจกรรมยอย : จัดหางานใหคนพิการมีงานทํา
วัตถุประสงค : เพื่อใหคนพิการมีงานทํา มีอาชีพ มีรายได พึ่งพาตนเองไดและสามารถอยูในสังคมไดอยางมี
ศักดิ์ศรี ไมเปนภาระแกครอบครัวและสังคม และเปนการสงเสริมใหนายจาง/สถานประกอบการ เห็นความสําคัญ
ของการจางงานคนพิการ
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 6
ขอ 6 : บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุมเปราะบาง แรงงานสูงอายุ และคนพิการ ใหไดรับสิทธิ
และความคุมครองดานแรงงาน สวัสดิการและหลักประกันทางสังคมอยางเทาเทียม มีรายไดที่เหมาะสม และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ําดานรายไดของประเทศ นําไปสูการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ
อยางยั่งยืน
3. โครงการขยายโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุ
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมสงเสริมการประกอบอาชีพใหผูสูงอายุ (2 โครงการยอย)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานจัดหางานจังหวัด
โครงการยอย : 1. สงเสริมการประกอบอาชีพใหผูสูงอายุ
วัตถุประสงค : เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดประกอบอาชีพอิสระที่ตรงกับวัย สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสใหผูสูงอายุไดมีงานทํา มีอาชีพ
มีรายได สามารถเลี้ยงดูตนเองและลดภาระการพึ่งพิงครอบครัวได
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
โครงการยอย : 2. สงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ
วั ต ถุ ป ระสงค : เพื่ อส งเสริ มการจ า งงานที่เหมาะสมกับ ศักยภาพให กับ ผูสูงอายุ ทําใหมีงานทํา มีร ายได
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 6
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 6
ขอ 6 : บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุมเปราะบาง แรงงานสูงอายุ และคนพิการ ใหไดรับสิทธิ
และความคุมครองดานแรงงาน สวัสดิการและหลักประกันทางสังคมอยางเทาเทียม มีรายไดที่เหมาะสม และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ําดานรายไดของประเทศ นําไปสูการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ
อยางยั่งยืน
4. โครงการฝกอบรมแรงงานกลุมเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (2 กิจกรรมยอย)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สถาบัน/สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน
กิจ กรรมย อยที่ 1 : ฝกอบรมแรงงานกลุมเฉพาะเพื่ อเพิ่ มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ยกเวน รายการ
โครงการพระราชดําริ) การฝกอาชีพเสริม ระยะเวลาการฝกอบรม 18 - 30 ชั่วโมง จัดฝกอบรมตามหลักสูตรกลาง
ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน หลักสูตรที่หนวยงานกําหนดสอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงาน
ในแตละพื้นที่ โดยเนนความตองการแรงงานของผูประกอบกิจ การเปนสําคั ญ เชน การใชสื่อมัลติมีเ ดี ย
และสื่อออนไลน ชางเครื่อง ปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ชางไฟฟาภายในอาคาร การติดตั้ง
โซลาเซลลและวางระบบน้ําเพื่อการเกษตรอัตโนมัติ การบริการและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เปนตน
วัตถุประสงค : 1) เพื่อฝกอาชีพเพิ่มทักษะใหกับกลุมเหมายเฉพาะใหมีความรู ความสามารถ ทักษะฝมือแรงงาน
และการเตรียมความพรอมทางดานจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเขาสูกระบวนการทํางาน 2) เพื่อสรางความยั่งยืน
ในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได และสังคมใหการยอมรับในศักยภาพการทํางาน
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
กิจกรรมยอยที่ 2 : กิจกรรมพัฒนาฝมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตโดยจัดฝกอบรมตามหลักสูตร
กลางของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือ หลักสูตรที่สอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงาน โดยเนน
การฝกทักษะฝมือในการประกอบอาชีพอิสระ ระยะเวลาการฝกอบรม 30 ชัว่ โมง
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 6
วัตถุประสงค : 1) เพื่อฝกทักษะอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงานในสาขาอาชีพตาง ๆ แกสตรีใหมีทักษะอาชีพ
สามารถนําไปประกอบอาชีพไดจริง 2) เพื่อใหผูที่สําเร็จการฝกอาชีพตามโครงการฯ สามารถประกอบอาชีพ
ไดทันทีภายหลังสําเร็จการฝกอบรม
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 6
ขอ 6 : บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุมเปราะบาง แรงงานสูงอายุ และคนพิการ ใหไดรับสิทธิ
และความคุมครองดานแรงงาน สวัสดิการและหลักประกันทางสังคมอยางเทาเทียม มีรายไดที่เหมาะสม และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ําดานรายไดของประเทศ นําไปสูการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ
อยางยั่งยืน
5. โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สถาบัน/สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน
วัตถุประสงค : 1) เพื่อฝกอาชีพใหผูที่จะเขาสูวัยผูสูงอายุ และผูสูงอายุมีความรู ความสามารถ มีทักษะฝมือเพิ่มขึ้น
มีอาชีพ มีรายได 2) เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมผูสูงอายุรองรับสถานการณผูสูงอายุ 3) เพื่อเตรียม
ความพรอมใหกับประชากรกอนวัยสูงอายุเขาสูสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 4) เพื่อสรางความยั่งยืนในการ
ประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 6
ขอ 6 : บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุมเปราะบาง แรงงานสูงอายุ และคนพิการ ใหไดรับสิทธิ
และความคุมครองดานแรงงาน สวัสดิการและหลักประกันทางสังคมอยางเทาเทียม มีรายไดที่เหมาะสม และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ําดานรายไดของประเทศ นําไปสูการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ
อยางยั่งยืน
6. กิจกรรมตรวจแรงงาน สงเสริม และสรางการรับรูใหแกแรงงานนอกระบบและผูที่เกี่ยวของ
หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
วัตถุประสงค : เพื่อคุมครองสิทธิแรงงานนอกระบบและปองกันปญหาการใชแรงงานที่ไมเปนธรรมระหวาง
นายจาง ลูกจาง และระหวางผูจางงานและผูรับงานไปทําที่บาน
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 6
ขอ 6 : บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุมเปราะบาง แรงงานสูงอายุ และคนพิการ ใหไดรับสิทธิ
และความคุมครองดานแรงงาน สวัสดิการและหลักประกันทางสังคมอยางเทาเทียม มีรายไดที่เหมาะสม และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ําดานรายไดของประเทศ นําไปสูการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ
อยางยั่งยืน
7. โครงการแรงงานนอกระบบผูมีสิทธิไดสมัครเขาสูความคุมครองภายใตกฎหมายประกันสังคม
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
กิจกรรม : 1) ใหบริการรับขึ้นทะเบียนรับชําระเงินสมทบผูประกันตนมาตรา 40 2) เผยแพรประชาสัมพันธ
ผ า นสื่ อ ต า ง ๆ 3) ประสานหั ว หน า ส ว นราชการระดั บ อํ า เภอ/ตํ า บล/ผู นํ า ชุ ม ชน/กํ า นั น /ผู ใ หญ บ า น/
อาสาสมัครแรงงาน เพื่อประชาสัมพันธและขอความรวมมือการออกใหบริการของสํานักงานประกันสังคม
4) ออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit (SDU) 5) จัดประชุม บรรยาย สรางความรู
ความเขาใจแกเครือขายประกันสังคม 6) สนับสนุนการปฏิบัติงานใหแกเครือขายประกันสังคมตามมาตรา 40
วัตถุประสงค : เพื่อใหความคุมครองแกแรงงานนอกระบบผูมีสิทธิไดสมัครเขาสูความคุมครองภายใตกฎหมาย
ประกันสังคมใหมีความมั่นคง และมีหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสงเสริมการออมของแรงงานนอกระบบ
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 6
ขอ 6 : บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุมเปราะบาง แรงงานสูงอายุ และคนพิการ ใหไดรับสิทธิ
และความคุมครองดานแรงงาน สวัสดิการและหลักประกันทางสังคมอยางเทาเทียม มีรายไดที่เหมาะสม และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ําดานรายไดของประเทศ นําไปสูการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ
อยางยั่งยืน
8. โครงการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุเขาทํางานกับสํานักงานประกันสังคม
กิจกรรมหลัก : จางงานผูสูงอายุ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
กิจกรรม : ดําเนินการจางเหมาบริการบุคคล ที่มีอายุ 60 – 70 ป เขาทํางานกับสํานักงานประกันสั งคม
สวนกลาง/พื้นที่/จังหวัด โดยปฏิบัติงานตามที่หนวยงานมีความจําเปน
วัตถุประสงค : 1) เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสงเสริมการจางแรงงานผูสูงอายุ 2) เพื่อสงเสริมให
ผูสูงอายุมีงานทําสรางรายไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3) เพื่อใหสํานักงานประกันสังคมมีบุคลากรชวย
ปฏิบัติงานดานงานประกันสังคม และสรางภาพลักษณดานการบริการที่ดีใหกับสํานักงานประกันสังคม
เปาหมาย :
คน งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
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4.2 นโยบายสําคัญ
แบบ สตป.ตร. 2 - 6
ขอ 6 : บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุมเปราะบาง แรงงานสูงอายุ และคนพิการ ใหไดรับสิทธิ
และความคุมครองดานแรงงาน สวัสดิการและหลักประกันทางสังคมอยางเทาเทียมมีรายไดที่เหมาะสม และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ําดานรายไดของประเทศ นําไปสูการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ
อยางยั่งยืน
9. โครงการประกันสังคมเยี่ยมผูทุพพลภาพ ผูประกันตนเจ็บปวยในสถานพยาบาล หรือผูปวยหลังภาวะวิกฤต
(Intermediate Care)
กิจกรรมหลัก : เยี่ยมใหกําลังใจผูทุพพลภาพ ผูประกันตนเจ็บปวยในสถานพยาบาลหรือผูปวยหลังภาวะวิกฤต
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
กิ จ กรรม : 1) จั ด ซื้ อ ชุ ด ของเยี่ ย มผู ทุ พ พลภาพ ผู ป ระกั น ตนเจ็ บ ป ว ยหรื อ คลอดบุ ต รพั ก รั ก ษาตั ว
ณ สถานพยาบาลหรือ ณ บานพักผูปวย หลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care) 2) ดําเนินการตรวจเยี่ยม
ตามแผนการดําเนินงานที่กําหนด
วั ต ถุ ป ระสงค : 1) เพื่ อเยี่ ย มให กํา ลั งใจผูทุพพลภาพ ผูป ระกัน ตนเจ็บ ปว ยในสถานพยาบาลหรือผูปว ย
หลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care) และ 2) ประเมินความพึงพอใจและรับฟงความคิดเห็นเพื่อนํามา
พัฒนาระบบงานของสํานักงานประกันสังคมและสถานพยาบาล
เปาหมาย :
ราย งบประมาณ
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
ราย คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :
หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 - 5 ภาพ
นโยบายสําคัญ ขอ 7 พัฒนาระบบฐานขอมูลดานแรงงานฯ (สวนกลางดําเนินการ)
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5. การตรวจติดตามการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่กระทรวงแรงงาน
5.1 สํานักงานแรงงานจังหวัด
.
แบบ สตป.ตร. 3 - 1
ประเด็นความเสี่ยง : โครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ
1. กิจกรรมจางงานเรงดวน
ความเสี่ยงของกระบวนงาน :
๑. หนวยงานไมไดพิจารณาการคัดเลือกกลุมเปาหมายตามแนวทางที่กําหนด
๒. การเบิกจายงบประมาณและการดําเนินกิจกรรมไมเปนไปตามระเบียบขอกําหนด
๓. การติดตามและประเมินผลผูเขารวมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ ดําเนินการไมครบทุกราย
วิธีปองกัน/การจัดการความเสี่ยง :
1.
2.
3.
รายละเอียดกระบวนงาน :

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์จากการปองกันความเสี่ยง :

1.
2.
3.

ปญหา/อุปสรรค :

1.
2.
3.

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ
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แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

5.1 สํานักงานแรงงานจังหวัด
.
แบบ สตป.ตร. 3 - 2
ประเด็นความเสี่ยง : โครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ
ความเสี่ยงของกระบวนงาน :
๑. การคัดเลือกกลุมเปาหมายไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนด (ใหพิจารณากลุมที่ผานการฝกอบรมมีศักยภาพและ
สามารถต อยอดการประกอบอาชี พได อย างยั่ งยื น เป นกลุ มแรงงานนอกระบบที่ ประสบป ญหาความเดื อดร อนฯ)
๒. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่โครงการฯ ไมถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
๓. ผูเขารวมโครงการฯ ไมไดเขารวมฝกอบรมจริง หรือเขารวมอบรมไมครบตามระยะเวลาที่กําหนด
4. การติดตามและประเมินผลผูเขารวมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ ดําเนินการไมครบทุกราย
วิธีปองกัน/การจัดการความเสี่ยง :
1.
2.
3.
รายละเอียดกระบวนงาน :

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์จากการปองกันความเสี่ยง :

1.
2.
3.

ปญหา/อุปสรรค :

1.
2.
3.

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ
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แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

5.2 สํานักงานจัดหางานจังหวัด
.
แบบ สตป.ตร. 3 - 3
1. ประเด็นความเสี่ยง : การรับเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว
ความเสี่ยงของกระบวนงาน : เจาหนาที่ไมปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑. เจาหนาที่การเงิน และเจาหนาที่ตรวจสอบการรับจายเงิน มิไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
และไดนําบัตรของบุคคลอื่นซึ่งไมมีสวนเกี่ยวของมาทําการจายเงินแทนผานเครื่อง EDC
๒. การรับเงินผานระบบ KTB Corporate Online มิไดดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๓. มิไดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไวเพื่อประกอบการตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว
ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ. ศ. ๒๕๒๖
๔. เจาหนาที่บันทึกขอมูลในระบบ GFMIS มิไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๕. ทุกสิ้นวันมิไดมีการสอบทานกันระหวางผูมีหนาที่ดานรับเงินและผูมีหนาที่ดานการพิจารณาอนุญาต
ทํางานของคนตางดาว
วิธีปองกัน/การจัดการความเสี่ยง :
1.
2.
3.
รายละเอียดกระบวนงาน :

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์จากการปองกันความเสี่ยง :

1.
2.
3.

ปญหา/อุปสรรค :

1.
2.
3.

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ
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แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

5.2 สํานักงานจัดหางานจังหวัด
.
แบบ สตป.ตร. 3 - 4
2. ประเด็นความเสี่ยง : การนําสงเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว
ความเสี่ยงของกระบวนงาน : เจาหนาที่ไมปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑. ทุกสิ้นวันเจาหนาที่มิไดตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไดเปดไวสําหรับการรับเงินดวยบัตร
อิเล็กทรอนิกสกับรายงานการรับชําระเงินผานระบบงานของธนาคาร
๒. เจาหนาที่มิไดโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไดเปดไวสําหรับการรับเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส
กับรายงานการรับชําระเงินผานระบบงานของธนาคารผานระบบ Internet Banking (KTB Corporate Online)
เพื่อนําสงเปนรายไดแผนดิน หรือเงินฝากคลัง
วิธีปองกัน/การจัดการความเสี่ยง :
1.
2.
3.
รายละเอียดกระบวนงาน :

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์จากการปองกันความเสี่ยง :

1.
2.
3.

ปญหา/อุปสรรค :

1.
2.
3.

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ

118

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

5.3 สถาบัน/สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน
.
แบบ สตป.ตร. 3 - 5
ประเด็นความเสี่ยง : การขอมีหนังสือรับรองความรูความสามารถ
ความเสี่ยงของกระบวนงาน
Know Factor :
๑. ขั้นตอนหลัก การตรวจเอกสาร : มีการปลอมแปลงเอกสาร และเจาหนาที่รับเงินแลวไมนําสงเงิน
2. ขั้นตอนหลัก การพิจารณา : ผูประเมินเรียกรับเงินเพื่อใหการประเมินผานหรือการใชความสนิทสนม
สวนตัวชวยใหการประเมินผาน
Unknow Factor :
๑. ขั้นตอนหลัก การตรวจเอกสาร : เจาหนาที่ใชความสัมพันธสวนตัวกับผูเขารับการประเมินไมตองยื่น
ใบเสร็จ แตนัดวันประเมินและเจาหนาที่ใชความสัมพันธสวนตัวในการนัดหมายผูประเมินที่ตนรูจักกอน
2. ขั้นตอนหลัก การพิจารณา : การปรับเปลี่ยนคะแนนประเมินของผูไมผานการประเมินใหผานการประเมิน
และนายทะเบียนให Password แกเจาหนาที่ อาจทําใหเจาหนาที่เอื้อประโยชน ลงนามอนุมัติใหผูที่เขารับ
การประเมินที่รูจักกัน
วิธีปองกัน/การจัดการความเสี่ยง :
1.
2.
3.
รายละเอียดกระบวนงาน :

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์จากการปองกันความเสี่ยง :

1.
2.
3.

ปญหา/อุปสรรค :

1.
2.
3.

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ
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แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

5.4 สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
.
แบบ สตป.ตร. 3 - 6
1. ประเด็นความเสี่ยง : การตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงตอการใชแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้
และการคามนุษยดานแรงงาน (ประเด็น การเรียกรับผลประโยชนหรือการรับสินบนจากสถานประกอบกิจการ)
ความเสี่ยงของกระบวนงาน :
ในกรณีที่พบสถานประกอบกิจการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย อาจมีพนักงานตรวจแรงงานเรียกรั บ
ผลกระโยชนจากสถานประกอบกิจการ หรือสถานประกอบกิจการมีการเสนอสินบนใหกับพนักงานตรวจแรงงาน
เพื่อใหเจาหนาที่ละเวนการลงโทษตามกฎหมายหรือลงโทษนอยกวาความผิดที่ไดกระทําจริง
วิธีปองกัน/การจัดการความเสี่ยง :
1.
2.
3.
รายละเอียดกระบวนงาน :

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์จากการปองกันความเสี่ยง :

1.
2.
3.

ปญหา/อุปสรรค :

1.
2.
3.

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ
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แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

5.4 สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
.
แบบ สตป.ตร. 3 - 7
2. ประเด็นความเสี่ยง : การเก็บรักษาเงินของลูกจาง
ความเสี่ยงของกระบวนงาน :
การเก็บรักษาเงินของลูกจาง กรณีลูกจางยื่นคํารองเกี่ยวกับสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา
123 แหงพระราชบัญญั ติ คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก ไขเพิ่ มเติม ซึ่งนายจางนําเงิ น มาวาง
ต อพนั กงานตรวจแรงงานเพื่ อจ า ยให แกลูกจาง กอนที่จ ะมีคําสั่งใหน ายจางปฏิบัติ และกรณีที่น ายจาง
พรอมจะจายเงินใหลูกจาง ตามมาตรา 9 จึงนําเงินนั้นมามอบใหแกอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย ซึ่งมีความเสี่ยง
ตอการสูญหาย หรือเกิดการทุจริต
วิธีปองกัน/การจัดการความเสี่ยง :
1.
2.
3.
รายละเอียดกระบวนงาน :

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์จากการปองกันความเสี่ยง :

1.
2.
3.

ปญหา/อุปสรรค :

1.
2.
3.

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ
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แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

5.5 สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
.
แบบ สตป.ตร. 3 - 8
1. ประเด็นความเสี่ยง : การติดตามเรงรัดหนี้เงินสมทบคางชําระ (สสท.)
ความเสี่ยงของกระบวนงาน :
๑. การไมปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเอื้อประโยชนใหกับนายจาง เสี่ยงตอการละเวนหรือ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบตอเจาหนาที่
๒. เมื่อออกหนังสือเตือนแลว นายจางนําเงินมาชําระ เจาหนาที่ไมนําเงินเขาระบบและนําไปใชประโยชน
สวนตัว
วิธีปองกัน/การจัดการความเสี่ยง :
1.
2.
3.
รายละเอียดกระบวนงาน :

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์จากการปองกันความเสี่ยง :

1.
2.
3.

ปญหา/อุปสรรค :

1.
2.
3.

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ
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แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

5.5 สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
.
แบบ สตป.ตร. 3 - 9
2. ประเด็นความเสี่ยง : การดําเนินงานจายคาบริการทางการแพทยของสถานพยาบาลที่ทําความตกลง
กับสํานักงานประกันสังคม กรณีทันตกรรมแกผูประกันตน โดยไมตองสํารองจาย
ความเสี่ยงของกระบวนงาน :
๑. ไมมีระบบตรวจสอบความผิดปกติของขอมูลกอนการเบิกจาย
๒. ไมมีระบบจัดเก็บขอมูลดานศักยภาพการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล
3. เจาหนาที่ไมสามารถตรวจสอบเอกสารและขอมูลกอนการจายเงินไดเนื่องจากมีเงื่อนไขเวลาในการ
จายเงินภายในกําหนดตามบันทึกขอตกลงและแนวปฏิบัติการเบิกจายเงินกรณีทันตกรรม
4. สถานพยาบาลไมเขาใจเงื่อนไขในการใหการรักษาพยาบาลกรณีทันตกรรมที่ชัดเจน
5. การตรวจสอบสถานพยาบาลยังไมเพียงพอ ทําใหสถานพยาบาลสงขอมูลอันเปนเท็จในการเบิกเงิน
กรณีทันตกรรม
6. การตรวจสอบสถานพยาบาลของรัฐยังไมเพียงพอ เชน การเบิกจายเงินกรณีทันตกรรมเงินเกินกวา
อัตราคาบริการสาธารณสุข เพื่อใชสําหรับการเบิกจายคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
หมวดที่ 13 คาบริการทางทันตกรรม ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0431.2/ว 246
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
วิธีปองกัน/การจัดการความเสี่ยง :
1.
2.
3.
รายละเอียดกระบวนงาน :

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์จากการปองกันความเสี่ยง :

1.
2.
3.

ปญหา/อุปสรรค :

1.
2.
3.

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ
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แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

6. การติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
จังหวัด สุพรรณบุรี .
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

แบบ สตป.ตร. 4

ตัวอยาง

หนวยงาน

ยอดการจัดสรร

สรจ.
สจจ.
สพร./สนพ.
สสค.
สปส.
รวม

1,470,284.00
1,447,570.00
8,484,190.00
918,157.00
180,000.00
12,500,201.00

ผลการเบิกจาย
754,181.41
718,295.01
1,994,855.39
438,754.85
93,898.00
3,999,984.66

ผลการใชจาย

รอยละ

= ผลการเบิกจาย + ใบสั่งซือ้ (PO)

รอยละ

51.29
49.62
23.51
47.79
52.17
32.00

763,631.41
750,295.01
2,521,373.39
438,754.85
93,898.00
4,567,952.66

51.94
51.83
29.72
47.79
52.17
36.54

โดยใชผลการเบิกจายตามระบบ GFMIS : ตัดยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
*หนวยรับตรวจสามารถจัดทําแผนภูมิ/กราฟ เสนอในแบบรายงานไดตามความเหมาะสม

เปาหมายการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564
ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) ภาพรวมการใชจาย ไมนอยกวารอยละ 34.08
ณ เดือน ต.ค. 64
- ภาพรวมการใชจาย ไมนอยกวารอยละ 11.36
ณ เดือน พ.ย. 64
- ภาพรวมการใชจาย ไมนอยกวารอยละ 22.72
ณ เดือน ธ.ค. 64
- ภาพรวมการใชจาย ไมนอยกวารอยละ 34.08
ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2565) ภาพรวมการใชจาย ไมนอยกวารอยละ 56.24
ณ เดือน ม.ค. 65
- ภาพรวมการใชจาย ไมนอยกวารอยละ 41.47
ณ เดือน ก.พ. 65
- ภาพรวมการใชจาย ไมนอยกวารอยละ 48.86
ณ เดือน มี.ค. 65
- ภาพรวมการใชจาย ไมนอยกวารอยละ 56.24
ไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2565) ภาพรวมการใชจาย ไมนอยกวารอยละ 81.74
ณ เดือน เม.ย. 65
- ภาพรวมการใชจาย ไมนอยกวารอยละ 64.74
ณ เดือน พ.ค. 65
- ภาพรวมการใชจาย ไมนอยกวารอยละ 73.24
ณ เดือน มิ.ย. 65
- ภาพรวมการใชจาย ไมนอยกวารอยละ 81.74
ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2565) ภาพรวมการใชจาย ไมนอยกวารอยละ 100.00
ณ เดือน ก.ค. 65
- ภาพรวมการใชจาย ไมนอยกวารอยละ 87.83
ณ เดือน ส.ค. 65
- ภาพรวมการใชจาย ไมนอยกวารอยละ 93.92
ณ เดือน ก.ย. 65
- ภาพรวมการใชจาย ไมนอยกวารอยละ 100.00
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7. การติดตามสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
หัวขอ : การติดตามสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ เกี่ยวกับการรองทุกข
แบบ สตป.ตร. 5
ของแรงงานไทยที่เดิ นทางไปทํ างานในต างประเทศ เป นการตรวจติ ดตามการยื่ น
คํารองของแรงงานไทยในแตล ะจั งหวั ด ที่ไดดําเนิน การผานสํ านั กงานแรงงาน
จังหวัด เกี่ยวกับสิทธิประโยชน และขอรองทุกขตาง ๆ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานแรงงานจังหวัด
.
วั ต ถุ ป ระสงค : เพื่ อติ ดตามสิ ทธิ ป ระโยชนของแรงงานไทย/ญาติแรงงานไทยที่ไปทํางานในตางประเทศ
ใหไดรับสิทธิประโยชนอยางถูกตอง ครบถวน
เรื่องที่ติดตาม :
๑. สิทธิประโยชนที่เปนตัวเงิน อาทิ เงินคืนภาษี เงินคาจางคางจาย เงินประกันเดินทางกลับ GOSI ฯลฯ
๒. แรงงาน/บุคคลเสียชีวิต สูญหาย ถูกทําราย หรือขาดการติดตอ
๓. อื่น ๆ (ระบุ)
ผลการดําเนินงาน :
๑. สิทธิประโยชนที่เปนตัวเงิน อาทิ เงินคืนภาษี เงินคาจางคางจาย เงินประกันเดินทางกลับ GOSI ฯลฯ
1.1 สิทธิ
จํานวน
ราย รวมเปนเงิน
บาท
1.2 สิทธิ
จํานวน
ราย รวมเปนเงิน
บาท
1.3 สิทธิ
จํานวน
ราย รวมเปนเงิน
บาท
ฯลฯ
ยื่นคํารองมากที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก
.
ปจจัยที่เปนสาเหตุ/แนวโนม
(วิเคราะหสถานการณโดยสรุป)
.
.
๒. แรงงาน/บุคคลเสียชีวิต สูญหาย ถูกทําราย หรือขาดการติดตอ จํานวน
ราย จําแนกเปน
2.1
.
2.2
.
2.3
.
ปจจัยที่เปนสาเหตุ/แนวโนม
(วิเคราะหสถานการณโดยสรุป)
.
.
๓. เรื่องอื่น ๆ (ระบุ)
3.1
3.2
ปญหา/อุปสรรค :
แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :
1.
1.
2.
2.
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :
หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ
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8. โครงการคัดเลือกศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
หัวขอ : การคัดเลือกศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานดีเดน ใหแรงงานจังหวัด/
แบบ สตป.ตร. 6
ผูแทนประเมินผลการดําเนินการของศูนยบริการรวมฯ ในกํากับ ตามแบบประเมิน
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (แบบประเมิน ศบร.65)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานแรงงานจังหวัด
.
วัตถุประสงคของโครงการคัดเลือกฯ :
๑. เพื่อยกระดับคุณภาพสถานที่ใหบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานใหมีมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อยกระดับศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานใหไดตามเกณฑมาตรฐานศูนยบริการรวมและเคานเตอร
บริการประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
๓. เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ชมเชยหนวยงานและเจาหนาที่ที่มีความโดดเดน
ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาสัมพันธสรางการรับรูภารกิจเกี่ยวกับศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
4. เพื่อประชาสัมพันธสรางการรับรูภารกิจเกี่ยวกับศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
กรณี จังหวัดที่ยังไมมีการจัดตั้งศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานในพื้นที่ขอความรวมมือสํานักงานแรงงาน
จั ง หวั ด พิ จ ารณาจั ด ให มี พื้ น ที่ ใ นสํ า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด สํ าหรั บ บริ ก ารประชาชนที่ ม าติ ด ต อ ราชการ
ณ สํานักงานแรงงานจังหวัดใหสอดคลองหรือใกลเคียงตามเกณฑในแบบประเมิน (แบบประเมิน ศบร.๖๕)
เปาหมาย
กิจกรรมหลัก : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
กิจกรรมรอง 1 : ประสานการใหบริการดานแรงงาน จํานวน
ราย (ผลรวมการใหบริการขอมูลขาวสาร)
กิจกรรมรอง 2 : บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน จํานวน
ราย
(นับจาก ผลรวมการใหบริการ รับเรื่องสงตอ + เบ็ดเสร็จ)
ติดตามผล : รอยละ 50 ของความสําเร็จจากงานบริการรับเรื่อง – สงตอ ที่ไดรับการบรรจุ และ/หรือผาน
การพัฒนาทักษะฝมือ และ/หรือไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมาย
งบประมาณ :
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : กิจกรรมประสานการใหบริการดานแรงงาน
(รอยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานเทียบกับเปาหมาย)
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมบริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
(รอยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานเทียบกับเปาหมาย)
ติดตามผล : รอยละของความสําเร็จของผูมารับบริการที่จัดสง (รับเรื่อง – สงตอ) ไดรับการบรรจุ และ/หรือ
ผานการพัฒนาทักษะฝมือ และ/หรือไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมาย
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ตามคูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงาน
จังหวัด หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยสังเขป ฯลฯ
เชิงปริมาณ :
ดําเนินการได

ราย คิดเปนรอยละ
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เทียบกับเปาหมาย

หัวขอ : การคัดเลือกศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานดีเดน ใหแรงงานจังหวัด/
แบบ สตป.ตร. 6
ผูแทนประเมินผลการดําเนินการของศูนยบริการรวมฯ ในกํากับ ตามแบบประเมิน
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (แบบประเมิน ศบร.65)
เชิงคุณภาพ :
ดําเนินการได
ราย คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
ติดตามผล
ราย คิดเปนรอยละ
(รอยละ 50 ของความสําเร็จฯ)
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :
หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ
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9. การติดตามแผนงาน/โครงการ ตามที่ไดรับจัดสรรจากพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน
เพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลําดับที่
1

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

2
3
4
5
6

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ
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ปญหา อุปสรรค
แนวทางการแกไข

แบบ สตป.ตร. 7
หนวยงานที่จัดสรร
งบประมาณ

10. การตรวจราชการตามภารกิจอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
10.1 การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการนําคนตางดาวมาทํางาน
แบบ สตป.ตร. 8 - 1
กับนายจางในประเทศ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดระนอง จังหวัด
สระแก ว และจั ง หวั ด หนองคาย) ตามคํ า สั่ ง ฯ ที่ 1016/2564 ลงวั น ที่ 27
ธันวาคม พ.ศ. 2564
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานจัดหางานจังหวัด สวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
.
เปาหมาย :
คน งบประมาณ :
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เชิงคุณภาพ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
วัตถุประสงค :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิ บ ายถึ งกระบวนการทํ างาน/การดํา เนิน งาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม ตามคูมื อ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :
หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ
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10.2 โครงการกําลังใจ ในพระดําริสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา
แบบ สตป.ตร. 8 - 2
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในจังหวัดนํารอง
3 จังหวัด ไดแก จังหวัดนาน จังหวัดลําปาง และจังหวัดนครราชสีมา
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
.
เปาหมาย :
คน งบประมาณ :
บาท
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เชิงคุณภาพ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
วัตถุประสงค :
ผลการดําเนินงาน :
*อธิ บ ายถึ งกระบวนการทํางาน/การดํา เนิน งาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม ตามคูมื อ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
สิ่ ง ที่ ต อ งการให ก ระทรวงแรงงานสนั บ สนุ น เป น พิ เ ศษ เพื่ อ ให ภ ารกิ จ ประสบผลสํ า เร็ จ มี ค วามคุ ม ค า
และมีประสิทธิภาพสูงสุด :
หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ
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10.3 โครงการปดทองหลังพระ : สถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ
แบบ สตป.ตร. 8 - 3
สืบสานแนวพระราชดําริ จํานวน 13 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดพะเยา จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดนาน จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดขอนแกน และจังหวัดอุดรธานี
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
.
เปาหมาย :
(แหง/ครั้ง/คน ฯลฯ)
งบประมาณ :
บาท (งบประมาณปกติ งบพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัด อปท. ฯลฯ)
วัตถุประสงค : เพื่อใหหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการภารกิจ และใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัด
ตามความเหมาะสม
ผลการดําเนินงาน :
*อธิ บ ายถึ งกระบวนการทํางาน/การดํา เนิน งาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม ตามคูมื อ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Milestone) แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการบูรณาการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอยางใด
ผลผลิต :
ดําเนินการได
คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
เบิกจายได
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร
ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
สิ่ ง ที่ ต อ งการให ก ระทรวงแรงงานสนั บ สนุ น เป น พิ เ ศษ เพื่ อ ให ภ ารกิ จ ประสบผลสํ า เร็ จ มี ค วามคุ ม ค า
และมีประสิทธิภาพสูงสุด :
หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ
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ลาสุด 7 ก.พ. 2565

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (
)
รอบที่
.
เขตตรวจราชการที่
วันที่
ณ หองประชุม

จังหวัด
.

..

.

สํานักงานแรงงานจังหวัด xxxxxxxxxxx
ขอมูล ณ วันที่ xx xxxxx 2565
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สารบัญเอกสารประกอบการตรวจราชการ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รายละเอียดขอมูล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
การแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ
การจัดทําแผนปฏิบัติการดานแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)
การจัดทําแผนปฏิบัติงานดานแรงงาน จังหวัด...ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
การสํารวจขอมูลความตองการแรงงานของสถานประกอบการ
การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
การจัดทําดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบ
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด
การสํารวจคาใชจายที่จําเปนของแรงงานทั่วไปแรกเขาทํางานในภาคอุตสาหกรรม
การสงเสริมการปองกันและแกไขป ญหายาเสพติด ในสถานประกอบการที่มีลู กจางต่ํ ากวา
10 คนลงมา (อาสาสมัครแรงงานตานภัยยาเสพติด)
การประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน
คาตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยอาสาสมัครแรงงานรวมใจอาสาพัฒนาบานเกิด
การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
การประเมินผลการประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
การติดตามสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
การขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานไปสู
การปฏิบัติ
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หนา
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

แบบรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ : การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
วัตถุประสงค :
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เปาหมาย
(แหง/ครั้ง/คน ฯลฯ) งบประมาณ
บาท
*เปาหมาย : กรณีจําแนกเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
สามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เชิงคุณภาพ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ฯลฯ

ผลผลิต :
ดําเนินการได
เบิกจายได

แหง/ครั้ง/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร

ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 – 5 ภาพ (ถามี)
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ภาพถายประกอบ (ถามี)
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2. ชื่อโครงการ : การแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ
วัตถุประสงค :
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เปาหมาย
(แหง/ครั้ง/คน ฯลฯ) งบประมาณ
บาท
*เปาหมาย : กรณีจําแนกเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
สามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เชิงคุณภาพ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ฯลฯ

ผลผลิต :
ดําเนินการได
เบิกจายได

แหง/ครั้ง/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร

ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 – 5 ภาพ (ถามี)
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3. ชื่อโครงการ : การจัดทําแผนปฏิบัติการดานแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)
วัตถุประสงค :
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เปาหมาย
(แหง/ครั้ง/คน ฯลฯ) งบประมาณ
บาท
*เปาหมาย : กรณีจําแนกเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
สามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เชิงคุณภาพ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ฯลฯ

ผลผลิต :
ดําเนินการได
เบิกจายได

แหง/ครั้ง/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร

ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 – 5 ภาพ (ถามี)
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4. ชื่อโครงการ : การจัดทําแผนปฏิบัติงานดานแรงงาน จังหวัด...ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
วัตถุประสงค :
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เปาหมาย
(แหง/ครั้ง/คน ฯลฯ) งบประมาณ
บาท
*เปาหมาย : กรณีจําแนกเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
สามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เชิงคุณภาพ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ฯลฯ

ผลผลิต :
ดําเนินการได
เบิกจายได

แหง/ครั้ง/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร

ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 – 5 ภาพ (ถามี)
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5. ชื่อโครงการ : การสํารวจขอมูลความตองการแรงงานของสถานประกอบการ
วัตถุประสงค :
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เปาหมาย
(แหง/ครั้ง/คน ฯลฯ) งบประมาณ
บาท
*เปาหมาย : กรณีจําแนกเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
สามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เชิงคุณภาพ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ฯลฯ

ผลผลิต :
ดําเนินการได
เบิกจายได

แหง/ครั้ง/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร

ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
สิ่ ง ที่ ต อ งการให ก ระทรวงแรงงานสนั บ สนุ น เป น พิ เ ศษ เพื่ อ ให ภ ารกิ จ ประสบผลสํ า เร็ จ มี ค วามคุ ม คา
และมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 – 5 ภาพ (ถามี)
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6. ชื่อโครงการ : การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
วัตถุประสงค :
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เปาหมาย
(แหง/ครั้ง/คน ฯลฯ) งบประมาณ
บาท
*เปาหมาย : กรณีจําแนกเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
สามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เชิงคุณภาพ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ฯลฯ

ผลผลิต :
ดําเนินการได
เบิกจายได

แหง/ครั้ง/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร

ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 – 5 ภาพ (ถามี)

140

7. ชื่อโครงการ : การจัดทําดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบ
วัตถุประสงค :
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เปาหมาย
(แหง/ครั้ง/คน ฯลฯ) งบประมาณ
บาท
*เปาหมาย : กรณีจําแนกเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
สามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เชิงคุณภาพ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ฯลฯ

ผลผลิต :
ดําเนินการได
เบิกจายได

แหง/ครั้ง/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร

ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 – 5 ภาพ (ถามี)
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8. ชื่อโครงการ : การจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด
วัตถุประสงค :
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เปาหมาย
(แหง/ครั้ง/คน ฯลฯ) งบประมาณ
บาท
*เปาหมาย : กรณีจําแนกเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
สามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เชิงคุณภาพ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ฯลฯ

ผลผลิต :
ดําเนินการได
เบิกจายได

แหง/ครั้ง/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร

ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 – 5 ภาพ (ถามี)
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9. ชื่อโครงการ : การสํารวจคาใชจายที่จําเปนของแรงงานทั่วไปแรกเขาทํางานในภาคอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค :
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เปาหมาย
(แหง/ครั้ง/คน ฯลฯ) งบประมาณ
บาท
*เปาหมาย : กรณีจําแนกเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
สามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เชิงคุณภาพ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ฯลฯ

ผลผลิต :
ดําเนินการได
เบิกจายได

แหง/ครั้ง/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร

ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 – 5 ภาพ (ถามี)
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10. ชื่อโครงการ : การสงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในสถานประกอบการที่มีลูกจาง
ต่ํากวา 10 คนลงมา (อาสาสมัครแรงงานตานภัยยาเสพติด)
วัตถุประสงค :
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เปาหมาย
(แหง/ครั้ง/คน ฯลฯ) งบประมาณ
บาท
*เปาหมาย : กรณีจําแนกเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
สามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เชิงคุณภาพ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ฯลฯ

ผลผลิต :
ดําเนินการได
เบิกจายได

แหง/ครั้ง/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร

ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 – 5 ภาพ (ถามี)
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11. การประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน
วัตถุประสงค :
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เปาหมาย
(แหง/ครั้ง/คน ฯลฯ) งบประมาณ
บาท
*เปาหมาย : กรณีจําแนกเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
สามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เชิงคุณภาพ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ฯลฯ

ผลผลิต :
ดําเนินการได
เบิกจายได

แหง/ครั้ง/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร

ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 – 5 ภาพ (ถามี)
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12. คาตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
วัตถุประสงค :
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เปาหมาย
(แหง/ครั้ง/คน ฯลฯ) งบประมาณ
บาท
*เปาหมาย : กรณีจําแนกเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
สามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เชิงคุณภาพ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ฯลฯ

ผลผลิต :
ดําเนินการได
เบิกจายได

แหง/ครั้ง/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร

ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 – 5 ภาพ (ถามี)
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13. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยอาสาสมัครแรงงานรวมใจอาสาพัฒนาบานเกิด
วัตถุประสงค :
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เปาหมาย
(แหง/ครั้ง/คน ฯลฯ) งบประมาณ
บาท
*เปาหมาย : กรณีจําแนกเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
สามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เชิงคุณภาพ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ฯลฯ

ผลผลิต :
ดําเนินการได
เบิกจายได

แหง/ครั้ง/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร

ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 – 5 ภาพ (ถามี)
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14. การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
วัตถุประสงค :
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เปาหมาย
(แหง/ครั้ง/คน ฯลฯ) งบประมาณ
บาท
*เปาหมาย : กรณีจําแนกเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
สามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เชิงคุณภาพ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ฯลฯ

ผลผลิต :
ดําเนินการได
เบิกจายได

แหง/ครั้ง/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร

ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 – 5 ภาพ (ถามี)
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15. การประเมินผลการประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค :
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เปาหมาย
(แหง/ครั้ง/คน ฯลฯ) งบประมาณ
บาท
*เปาหมาย : กรณีจําแนกเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
สามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เชิงคุณภาพ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ฯลฯ

ผลผลิต :
ดําเนินการได
เบิกจายได

แหง/ครั้ง/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร

ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 – 5 ภาพ (ถามี)
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16. การติดตามสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
วัตถุประสงค : เพื่อติดตามสิทธิประโยชนของแรงงานไทย/ญาติแรงงานไทยที่ไปทํางานในตางประเทศ
ใหไดรับสิทธิประโยชนอยางถูกตอง ครบถวน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
1. ระยะเวลาในสงคํารองติดตามสิทธิประโยชนใหกับ สปร. ภายใน 5 วันทําการ
2. กรณีเรื่องดวน ดําเนินการจัดสงให สปร. ภายใน 1 วันทําการ
เชิงคุณภาพ :
1. ความสําเร็จในการตรวจสอบเอกสารและติดตามสิทธิประโยชนไมนอยกวารอยละ 90
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการในการติดตามสิทธิประโยชน ไมนอยกวารอยละ 90
ผลการดําเนินงาน :
๑. สิทธิประโยชนที่เปนตัวเงิน เชน เงินคืนภาษี เงินคาจางคางจาย เงินประกันเดินทางกลับ GOSI ฯลฯ
1.1 สิทธิ
จํานวน
ราย รวมเปนเงิน
บาท
1.2 สิทธิ
จํานวน
ราย รวมเปนเงิน
บาท
1.3 สิทธิ
จํานวน
ราย รวมเปนเงิน
บาท
ฯลฯ
ยื่นคํารองมากที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก
.
ปจจัยที่เปนสาเหตุ/แนวโนม
(วิเคราะหสถานการณโดยสรุป)
.
.
๒. แรงงาน/บุคคลเสียชีวิต สูญหาย ถูกทําราย หรือขาดการติดตอ จํานวน
ราย จําแนกเปน
2.1
.
2.2
.
2.3
.
ปจจัยที่เปนสาเหตุ/แนวโนม
(วิเคราะหสถานการณโดยสรุป)
.
.
๓. เรื่องอื่น ๆ (ระบุ)
3.1
3.2
ปญหา/อุปสรรค :
แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :
1.
1.
2.
2.
3.
3.
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :
หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 – 5 ภาพ (ถามี)
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17. การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
วัตถุประสงค :
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เปาหมาย
(แหง/ครั้ง/คน ฯลฯ) งบประมาณ
บาท
*เปาหมาย : กรณีจําแนกเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
สามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เชิงคุณภาพ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ฯลฯ

ผลผลิต :
ดําเนินการได
เบิกจายได

แหง/ครั้ง/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร

ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 – 5 ภาพ (ถามี)
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18. การขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานไปสู
การปฏิบัติ
วัตถุประสงค :
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เปาหมาย
(แหง/ครั้ง/คน ฯลฯ) งบประมาณ
บาท
*เปาหมาย : กรณีจําแนกเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
สามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เชิงคุณภาพ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลการดําเนินงาน :
*อธิบายถึงกระบวนการทํางาน/การดําเนินงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามคูมือ
การปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด ฯลฯ

ผลผลิต :
ดําเนินการได
เบิกจายได

แหง/ครั้ง/คน คิดเปนรอยละ
เทียบกับเปาหมาย
บาท คิดเปนรอยละ
เทียบกับยอดการจัดสรร

ความสําเร็จระดับผลลัพธ :
ปญหา/อุปสรรค :

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ :

1.
1.
2.
2.
3.
3.
กรณีอยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายใน (วัน/เดือน/ป) :
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการแลวเหมาะสมหรือไมเหมาะสมประการใด สิ่งที่ตองการใหกระทรวงแรงงาน
สนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อใหภารกิจประสบผลสําเร็จ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด :

หมายเหตุ : ตั้งคาซ้ําหัวตารางอัตโนมัติ สามารถแนบภาพถายประกอบได 3 – 5 ภาพ (ถามี)
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