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 * กระบวนงาน : การคาดประมาณแนวโน้มอปุสงค์และอปุทานด้านแรงงานและข้อมลูงานวิจยั 

(๑)  วัตถุประสงค์ 

  - เพื่อรวบรวมข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงานจากหน่วยงานในสงักัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภายนอก 

    มาไว้ที่เดียวกัน มีระบบการสืบค้นข้อมลูทัง้บทคัดย่อและฉบับเตม็ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  - เพื่ออ านวยความสะดวกในการค้นคว้าผลงานวิจัยด้านแรงงานข้าราชการ นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา 

    ตลอดจนประชาชน ที่สนใจบนฐานข้อมูลฯ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และการศึกษาและพฒันาองค์ความรู ้
  จัดเก็บงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิน าออกเผยแพรบ่นฐานข้อมลูฯ  
(๒)  ขอบเขต 

  - ปรับปรุงฐานข้อมูล โดยน าผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการฉบบัสมบูรณ์และบทคัดย่อ บรรจุในฐานข้อมูลฯ  
  - สัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน 

  - รวบรวมผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของหน่วยงานในสงักัดไว้เป็นท าเนียบผลงานวิจัย 

(๓)  ค าจ ากัดความ 

  ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการด้านแรงงาน คือ งานวิจัย/งานวิชาการด้านแรงงาน ค่าจ้าง ความปลอดภัยในการท างาน 
กฎหมายแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ฯลฯ หากเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต้องเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปรญิญาโทข้ึน
ไป แบ่งเปน็ ๒ ประเภท คือ ฉบบัสมบูรณ์ และบทคัดย่อ 

(๔) หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 
 

ผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน : อนุมัติ ก ากับการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา : ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและให้ค าปรกึษา แนะน า            

การปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานวิจัยและพฒันา 
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านการจัดท ากระบวนงานการ
คาดประมาณแนวโน้มอปุสงค์และอปุทาน 

ด้านแรงงาน และข้อมูลงานวิจัย รวมถึงให้ปรึกษาช้ีแนะ
แนวทางในการท างานเพื่ อให้การด าเนินงานส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์  

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิจัยและพฒันา : ปฏิบัติหน้าที่รวบรวมข้อมูลประกอบการด าเนินงานตาม
กระบวนงาน รวมทั้งจัดประชุมคณะกรรมการฯ ประสาน
เครือข่ายสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย รวบรวม
เอกสารทางวิชาการ/ผลงานวิจัย ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน เพื่อจัดท าท าเนียบผลงานวิจัย 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน : รับผิดชอบในการตรวจสอบ/ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่ มเติม
โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
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 (๕) ผังกระบวนงาน  
 ช่ือกระบวนงาน : การคาดประมาณแนวโน้มอปุสงค์และอปุทานด้านแรงงานและข้อมูลงานวิจยั 

 ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนการ  : ความส าเร็จของการปรบัปรุงระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน 

 
 

ล าดับ 

 

 

ผังกระบวนงาน 

 

ระยะเวลา 

 

รายละเอียด 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

๑ 

 

 

 

 

  

ต.ค. ๖๐  
– ก.ย. ๖๑ 

 

ขออนุ มัติ จัด ประชุมคณ ะกรรมการพิ จารณ า
กลั่นกรองผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูล
งานวิจัยด้านแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองผลงานวิจัยฉบับ
ย่อและฉบับสมบูรณ์ เพื่อเผยแพร่ในระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยด้านแรงงาน 

๒. เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ให้เป็นปัจจุบัน 

 

 

ผ อ . ก ศ ร
ผอ.วจ. 
ขรก. และ
จนท. กลุ่ม
งาน วจ. 

 

๒ 

 

 

 

 

 

ต.ค. ๖๐  
– ก.ย. ๖๑ 

(ไตรมาส ละ
๑ ครั้ง) 

 

-รวบรวมผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการของ    
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 

-ค้นคว้าข้อมูลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ด้านแรงงาน  
จากหน่วยงานภายนอก 

 

 

ผอ.วจ. 
ขรก. และ
จนท. กลุ่ม
งาน วจ. 

 

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

                                NO  
                       
                      Yes 

 

ต.ค. ๖๐  
– ก.ย. ๖๑ 

(ไตรมาส ละ
๑ ครั้ง) 

 

-ประชุมคณะกรรมการฯ ไตรมาส ละ ๑ ครั้ง เพื่อ
พิจารณาผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จากหน่วยงาน  
ในสั ง กัดกระทรวงแรงงาน  ที่ จะน าเข้ าระบบ
ฐานข้อมูลฯ 

-กรณีเป็นผลงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จะมี
ห นั งสื อขออนุ ญ าต ลิ ข สิท ธ์ิ เผ ยแพ ร่ งาน วิ จั ย            
ด้านแรงงานไปยังหน่วยงาน เจ้าของผลงานวิจัยที่   
เข้ าข่ ายงานวิจัยด้านแรงงาน  เพื่ อขออนุญ าต         
น างานวิจัยดังกล่าวมาเผยแพร่ในฐานข้อมูลงานวิจัย
ด้านแรงงาน 

 

 

ผอ. กศร. 
ผอ.วจ. 
ขร ก . แ ล ะ
จนท . กลุ่ ม
งาน วจ. 

 

๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. ๖๐  
– ก.ย. ๖๑ 

(ไตรมาส ละ
๑ ครั้ง) 

 

- น าผลงานวิจัยฯ ฉบับสมบูรณ์ ที่ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกขึ้นเผยแพร่บนระบบฐานข้อมูล 

งานวิจัยด้านแรงงาน 

-น าบ ท คั ด ย่ อผล งาน วิ จั ย / วิทย านิพ น ธ์  จ าก
หน่วยงานภายนอก ถ่ายโอนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยด้านแรงงาน 

 

 

ขร ก . แ ล ะ
จนท . กลุ่ ม
งาน วจ. 

 

 

 

ไม่น าเข้า
ฐานข้อมูล 

ขออนุมัติจัดประชุม
คณะกรรมการฯ 

รวบรวมผลการวิจัยด้านแรงงาน 

น าเข้าฐานข้อมูลฯ  
และปรับปรุงข้อมูล
งานวิจัยฯในระบบ 

-ประชุมคณะกรรมการฯ 

-มีหนังสือขออนุญาต
ลิขสิทธ์ิ 
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ล าดับ 

 

 

ผังกระบวนงาน 

 

ระยะเวลา 

 

รายละเอียด 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. – 
ธ.ค. ๖๐  

 

 

 

 

 

 

-ขออนุมัตโิครงการสัมมนาเครือข่ายงานวิจัย 

ด้านแรงงาน  

 

ผอ. กศร. 
ผอ.วจ. 
ขร ก . แ ล ะ
จนท . กลุ่ ม
งาน วจ. 

 

๒ 

 

 

 

 

 

พ.ย – 
ธ.ค. 
๖๐ 

 

 

-ประสานสถานที่ จัดการสัมมนา รวมทั้งประสาน
วิทยากรเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ 

-ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา 
-มีหนังสือเชิญประธานพิธีเปิดการสัมมนา วิทยากร 
และผู้เข้าร่วมสัมมนา 
-จัด เตรียม เอกสารประกอบการสัมมนา อาทิ        
ค ากล่าว รายงาน ค ากล่าวเปิด เอกสารประกอบการ
น าเสนอของวิทยากรฯ ลฯ 

  

 

ผอ. กศร. 
ผอ.วจ. 
ขรก. และ
จนท. กลุ่ม
งาน วจ. 

๓    

ธ.ค. ๖๐  
 

 

 

 

-ด าเนินการสัมมนา ตามก าหนดการ  
(ระยะเวลาด าเนินการ ๑/๒ วัน) 
 

 

 

ผอ. กศร. 
ผอ.วจ. 
ขรก. และ
จนท. กลุ่ม
งาน วจ. 

 

๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มี.ค. ๖๑  
 

 

- จัดท ารูปเล่มสรุปผลการสัมมาเครือข่ายงานวิจัย  
ด้านแรงงาน 

 

ผอ.วจ. 
ขรก. และ
จนท. กลุ่ม
งาน วจ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออนุมัติโครงการ 

-เตรียมการจัดสัมมนา 

-ขออนุมัติจัด/ค่าใช้จ่าย 

 

ด าเนินการจัดสัมมนา 

 

สรุปผล 
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ล าดับ 

 

 

ผังกระบวนงาน 

 

ระยะเวลา 

 

รายละเอียด 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. – 
พ.ย. ๖๐  

 

 

 

-มีหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัด ส่งผล
งานวิจัย/เอกสารวิชาการ ที่ เป็นของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน มายังกลุ่มงานวิจัยและ
พัฒนา 
 

 

 

 

ผอ. กศร. 
ผอ.วจ. 
ขรก. และ
จนท. กลุ่ม
งาน วจ. 
 

 

๒ 

 

 

 

 

 

ต.ค  ๖๐ 
– มี.ค. 
๖๑ 

 

 

 

-รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 

-จัดท าต้นฉบับรูปเล่ม 

 

 

ผอ. กศร. 
ผอ.วจ. 
ขรก. และ
จนท. กลุ่ม
งาน วจ. 

 

๓ 

 

 

 

 

เม.ย. – 
พ.ค. ๖๑  
 

 

 

-ขออนุมัตจัิดจ้างและส่งพิมพ์ ณ โรงพิมพ์ 
 

 

 

 

 

ผอ. กศร. 
ผอ.วจ. 
ขรก. และ
จนท. กลุ่ม
งาน วจ 

. 
 

๔ 

 

 

 

มิ.ย. ๖๑  
 

 

-ส่งรูปเล่มให้แรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และห้องสมุด
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

 

 

 

 

 

ผอ. กศร. 
ผอ.วจ. 
ขรก. และ
จนท. กลุ่ม
งาน วจ. 

 

สัญลักษณ์ 

 

                                                                       
 
เริ่มต้น/สิ้นสุด                     ด าเนินการ                         ตัดสนิใจ/พิจารณา       
 

ประสานงานกับ
หน่วยงานในสังกัด 

เผยแพร่ท าเนียบฯ 
ให้เครือข่าย 

รวบรวมข้อมูลจัดท าท าเนียบฯ 

 

ขออนุมัติจัดจ้าง 
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* กระบวน การส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ 

(1) วัตถุประสงค์ 

เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2555 - 2559   
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้กลไกการบริหารจัดการ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชาติ ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการประสานแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ มีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน ระดับอ านวยการ ได้แก่ 
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และระดับปฏิบัติการ 
ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ มีแรงงานจังหวัดเป็นผู้อ านวยการศูนย์ซึ่งเป็นการ 
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายที่เก่ียวข้องในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมคุ้มครองให้แรงงานนอกระบบ         
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

(2) ขอบเขต 

ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของกลุม่งานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพกิาร 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

(3) ค าจ ากัดความ 

แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานท าที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
หรือกฎหมายประกันสังคมมาตรา 33 

 

(4) หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

การด าเนินการกระบวนการจัดท ากระบวนการสง่เสรมิ คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 

ผู้รับผิดชอบ หน้าท่ีรับผิดชอบ 

1. ปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

เป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรมีอ านาจในการตัดสินใจมอบนโยบาย และ      
ให้ความเห็นชอบ/ อนุมัติการด าเนินงาน 

2. ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

เป็นผู้บังคับบัญชาต้นในการก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานด้านแรงงานนอกระบบ 
แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ ของกลุ่มงานภายในกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน  

3. ผู้อ านวยการกลุ่มงานแรงงาน
นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ
แรงงานคนพิการ 

ก าหนด และก ากับดูแลให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน
ซึ่งปฏิบัติงานด้านแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ
โดยแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัตเิพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปได้ตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของกระทรวงแรงงาน 

4. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานแรงงานนอก
ระบบ แรงงานสูงอายุ  และ 
แรงงานคนพิการ 

เป็นผู้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่วิเคราะห์นโยบายที่เก่ียวข้อง 
รวบรวมข้อมูลแผนงาน และผลการด าเนินงานเก่ียวกับแรงงานนอกระบบ 
แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน เสนอต่อผู้อ านวยการกลุ่มงานฯ เพื่อก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน 

 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารจัดการแรงงานของประเทศ หน้า 5



 รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ประกอบด้วย ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน มาตรฐานคุณภาพ การติดตามประเมินผล เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้ 

ช่ือกระบวนงานย่อย : การสง่เสรมิ คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสงูอายุ และแรงงานคนพกิาร,การบรูณาการด้านการท างานดา้นคนพกิาร และการบรูณาการในการ 
                          จัดท าแผนส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการท างานส าหรับผู้สงูอายุและคนพิการ 

ส านัก/กลุ่มงาน :  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ 
 

ล าดับ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ติดตาม
ประเมินผล 

เอกสาร 
อ้างอิง 

แบบ 

ฟอร์มท่ี
ใช้ 

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

1. รับมอบนโยบายรัฐบาล/
นโยบายของกระทรวง
แรงงาน 

รับมอบนโยบายรัฐบาล/นโยบายของ
กระทรวงแรงงาน/ภารกิจหน้าที่ตาม
กฎกระทรวง/ภารกิจร่างแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบแหง่ชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2564 , พ.ร.บ.ผู้สงูอาย ุพ.ศ. 
2546 และ พ.ร.บ.สง่เสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

ร้อยละของจ านวน
ข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การประชุมสามารถ
น ามาขับเคลื่อน
ในทางปฏบิัต ิ

(ร้อยละ 80) 

กลุ่มงานแรงงาน
นอกระบบ 
แรงงานสูงอาย ุ
และแรงงาน
พิการ 
 

6 เดือน/
12 เดือน 

1. นโยบายรัฐบาล/ 
นโยบายของกระทรวง
แรงงาน 

2. แผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการแรงงาน 

นอกระบบ พ.ศ. 2560-

2564 

3. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือ 

 

2. 2.1 งานหนังสือ/เร่ืองจาก
ภายนอกเขา้มา 

2.2 งานประชุมหารือเพื่อ
บูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานอ่ืน 

2.3 การด าเนินงานตาม
ข้อเสนอ/ขอ้ร้องเรียนจากผู้
ที่เก่ียวข้อง 
2.4 งานตามภารกิจ/    
งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

• วิเคราะห์หนังสือ/จัดท าความเห็นเสนอ
ผู้บริหาร 
• วิเคราะห์หนังสือเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ 
รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง และจดัท า
ความเห็นเสนอผู้บริหาร 
• วิเคราะห์ข้อเสนอ/ข้อร้องเรียน และจัดท า
ความเห็น 

 

 (1) งานในฐานะคณะอนุกรรมการประสาน
แผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ/คณะอนุกรรมการส่งเสริม และ
การขยายโอกาสด้านอาชีพและการท างาน
ส าหรับผู้สูงอายุ/คณะอนุกรรมการส่งเสริม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   วันที่ 30 ธ.ค. 57 อนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการแรงงาน 

นอกระบบแห่งชาติ (คนช.) 
ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 

4. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
พ.ศ. 2546 

5. พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 
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ล าดับ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ติดตาม
ประเมินผล 

เอกสาร 
อ้างอิง 

แบบ 

ฟอร์มท่ี
ใช้ 

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน 
และคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
          • รวบรวมข้อมูล ข้อ เสนอ ศึกษา
วิเคราะห์ความจ าเป็นในการประชุม จัดท า
ประเด็นการประชุม จัดท าความเห็นเสนอ
ผู้บริหารเพื่ออนุมัติ  
     (2) งานประสาน/สั่ งการส านักงาน
แรงงานจังหวัด เพื่อด าเนินงาน แรงงานนอก
ระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ 

             • วิเคราะห์นโยบายรัฐบาล/นโยบาย
กระทรวงแรงงาน/ร่างแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 - 2564 ก าหนดแนวทางให้ส านักงาน 
แรงงานจังหวัดด าเนินการ รวบรวมข้อมูล
และจัดท าความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ 

      (3) ด าเนินงานโครงการ/ภารกิจอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

            • วเิคราะห์ข้อมูล /  บริหารจดัการ
โครงการ / รายงานผลการด าเนินงานเสนอ
ผู้บริหาร 

    6. กฎกระทรวงก าหนด
จ านวนคนพิการที่นายจ้าง
ห รื อ เ จ้ า ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการและหน่วยงาน
ของรัฐจะต้องรับเข้าท างาน 
และจ านวนเงินที่นายจ้าง
ห รื อ เ จ้ า ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการจะต้องน าส่ง
เข้ ากองทุ นส่ ง เสริม และ
พั ฒ น าคุณ ภ าพ ชี วิ ต ค น
พิการ พ.ศ. 2554 

7. ระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ สั มปทาน  จัดสถ านที่
จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ 

จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน
หรือให้การช่วยเหลืออ่ืนใด 

แก่คนพิการหรือผู้ดูแล 

คนพิการ พ.ศ. 2552 

 

3. น าเสนอผู้บริหาร  จดัท าหนังสือน าเสนอผู้บริหาร เพื่อให้
ความเห็นชอบ 

     

4. 4.1 ด าเนินการตาม 

ข้อสั่งการ/ประสานแจ้ง
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องปฏิบตั ิ

 ด าเนินการตามข้อสั่งการ/ประสานแจง้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบตั ิ
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ล าดับ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ติดตาม
ประเมินผล 

เอกสาร 
อ้างอิง 

แบบ 

ฟอร์มท่ี
ใช้ 

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

4.2 เป็นผู้แทนเข้าร่วม
ประชุม/ประสานผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเข้าร่วมประชุม 

4.3 จัดประชุม รวบรวม
ข้อมูล/หาแนวทางแก้ไข
ปัญหา/ประสานงานผูท้ี่
เก่ียวข้องด าเนินการต่อ 

ข้อร้องเรียน 

 

4.4 จัดประชุม
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะท างาน ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ 
 

 

 

 

 

 

4.5 จัดท าหนังสือแจง้
แนวทางการด าเนินงานให้
ส านักงานแรงงานจังหวดั 

4.6 ด าเนินงานโครงการ/
งานที่ได้รับมอบหมาย 

 เข้าร่วมประชุม/ประสานผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเข้าร่วมประชุม 

 

 

 จดัท าหนังสือขออนุมัติจดัประชุม และเชิญ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม 

 จดัท าแนวการประชุม/เอกสาร
ประกอบการประชุม 

 ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม 

 จดัท าหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
แนวทางการประชุม พร้อมหนังสือเชิญ
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะท างาน เขา้ร่วมประชุม 

 จดัท าหนังสืออนุมัติค่าใช้จ่าย/เอกสาร 
ประกอบการประชุม 

 ประสานและท าความเข้าใจกับหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
 ด าเนินการในฐานะฝ่ายเลขานุการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ ให้เป็นไปตามระเบยีบวาระ
การประชุมท่ีก าหนด 

 จดัท าหนังสือแจง้แนวทางการด าเนินงาน
ไปที่ส านักงานแรงงานจังหวัด เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัตงิาน 

 ด าเนินงานโครงการภารกิจงานอ่ืน ๆ      
ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวตัถุประสงค ์  
ของโครงการ 
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ล าดับ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ติดตาม
ประเมินผล 

เอกสาร 
อ้างอิง 

แบบ 

ฟอร์มท่ี
ใช้ 

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

5. 5.1 รวบรวมการ
ด าเนินงาน สรุปผล
น าเสนอผู้บริหารทราบ 

5.2 รายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ 
 

 

 

 
 

5.3 จัดท ารายงานการ
ประชุมส่งให้ผู้ทีเ่ก่ียวข้อง
รับรองรายงานการประชุม 

5.4 รวบรวมผลการ
ด าเนินงานของส านักงาน
แรงงานจังหวัดสรุปผล / 
เพื่อรายงานผู้บริหาร 
5.5 สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ/    
งานอ่ืน  ๆที่ได้รับมอบหมาย 

 รวบรวมการด าเนินงาน สรุปผลน าเสนอ
ผู้บริหารทราบ 

 

 รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อทราบ / สั่งการ 
 กรณีประเด็นการประชุมเก่ียวข้องกับ 
กระทรวงแรงงาน ประสานแจ้งหน่วยงาน      
ในสังกัดกระทรวงแรงงานทราบ และประสาน
รวบรวมผล 

 ด าเนินการตามข้อสั่งการ 

 รายงานผลต่อผู้บริหาร 

 จดัท ารายงานการประชุมส่งใหผู้้ที่เก่ียวข้อง
รับรองรายงานการประชุม 
 

 

 รวบรวมผลการด าเนินงานของส านักงาน
แรงงานจังหวัดสรุปผล / เพื่อรายงาน
ผู้บริหาร 
 

 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/งานอ่ืน ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย 

      

6. 6.1 ด าเนินการ/หรือ
ประสานให้หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องด าเนินการ 
ตามมตทิี่ประชุม 

6.2 รวบรวมผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

 ด าเนินการประสานงานใหห้น่วยงานที่
เก่ียวข้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่
 

 รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงาน       
ในภาพรวมเสนอผู้บริหาร 

      

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารจัดการแรงงานของประเทศ หน้า 9



  ผังกระบวนงาน 

 

คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

เรื่อง : กระบวนการบริหารแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ 
กระบวนการย่อย : การส่งเสริมคุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ 
วันที่ประกาศใช้ วันที่ปรับปรุง 

 
ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

1  

 

      รับมอบนโยบายรัฐบาล/นโยบายของกระทรวงแรงงาน/ภารกิจ
หน้าที่ตามกฎกระทรวง/ภารกิจร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 , พ.ร.บ.
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1 งานหนังสือ/เร่ืองที่รับจากหน่วยงานภายนอก 

        • วิเคราะห์หนังสือ/จัดท าความเห็นเสนอผู้บริหาร 

2.2 งานประชุมหารือเพ่ือบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอ่ืน 

        • วิเคราะห์หนังสือเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ รวบรวมข้อมูล   
ที่เก่ียวข้อง และจัดท าความเห็นเสนอผู้บริหาร 

2.3 การด าเนินงานตามข้อเสนอ/ข้อร้องเรียนจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
        • วิเคราะห์ข้อเสนอ/ข้อร้องเรียน และจัดท าความเห็น 

2.4 งานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

       (1) งานในฐานะคณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ/คณะอนุกรรมการส่งเสริม 
และการขยายโอกาสด้านอาชีพและการท างานส าหรับผู้สูงอายุ /
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้าน
แรงงาน และคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
          • รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอ ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นในการประชุม 
จัดท าประเด็นการประชุม จัดท าความเห็นเสนอผู้บริหารเพ่ืออนุมัติ  
     (2) งานประสาน/สั่งการส านักงานแรงงานจังหวัด เพ่ือด าเนินงาน 
แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ 

             • วิเคราะห์นโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงแรงงาน/ร่างแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2564 ก าหนดแนวทางให้ส านักงาน แรงงานจังหวดัด าเนินการ รวบรวม
ข้อมูลและจัดท าความเห็นเพ่ือเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

      (3) ด าเนินงานโครงการ/ภารกิจอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
            • วิเคราะห์ข้อมูล /  บริหารจัดการโครงการ / รายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

3  

 

  

 

รับมอบนโยบายรัฐบาล/นโยบายของกระทรวงแรงงาน/ภารกิจอ านาจหน้าที่ตามกระทรวง 
ร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 , พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ      

พ.ศ. 2546 , และ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

น าเสนอผู้บริหาร เห็นชอบ 

2.1 งานหนังสือ/เรือ่งที่รบั
จากหน่วยงานภายนอก 

   • วิเคราะห์หนังสือ/
จัดท าความเห็นเสนอ
ผู้บรหิาร 

2.2 งานประชุมหารือเพื่อบูรณา
การการท างานกับหน่วยงานอื่น 
 

•  วิเคราะห์หนังสือเชิญจาก
หน่วยงานต่าง ๆ รวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง และจัดท าความเห็น
เสนอผู้บรหิาร 
       

2.4 งานตามภารกิจ / งานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

         (1) งานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ  
            • รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอ ศกึษาวิเคราะห์ความจ าเป็นใน
การประชุม จัดท าประเด็นการประชุม จัดท าความเห็นเสนอ
ผู้บรหิารเพื่ออนุมัติ  
        (2) งานประสาน/สัง่การส านักงานแรงงานจงัหวัด เพือ่ด าเนินงาน
แรงงานนอกระบบ แรงงานสงูอายุ และแรงงานคนพิการ 
           • วิเคราะห์นโยบายรฐับาล/นโยบายกระทรวงแรงงาน/รา่ง
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 – 2564 ก าหนดแนวทางให้ส านักงานแรงงานจังหวัด
ด าเนินการ รวบรวมข้อมูลและจัดท าความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหาร 
       (3) ด าเนินงานโครงการ/ภารกิจอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

            • วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล บรหิารจัดการโครงการ 
รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2.3 การด าเนินงานตาม
ข้อเสนอ/ข้อร้องเรียน
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

•  วิเคราะห์ข้อเสนอ/ข้อ
ร้องเรียน และจัดท า
ความเห็น 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

4  

 

 

 

 

 

 4.1 ด าเนินการตามข้อสั่งการ/ประสานแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบัต ิ

4.2 เข้าร่วมประชุม/ประสานผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุม 

4.3 จัดประชมุ รวบรวมข้อมูล/หาแนวทางแก้ไขปัญหา/ประสานงาน  
      ผูท้ี่เก่ียวข้องด าเนินการต่อข้อร้องเรียน    
4.4 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน 

4.5 จัดท าหนังสือแจ้งแนวทางการด าเนินงานไปที่ส านักงานแรงงาน 

      จังหวดั 

4.6 ด าเนินงานโครงการภารกิจงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

5   5.1 รวบรวมการด าเนินงาน สรุปผลน าเสนอผู้บริหารทราบ 

5.2 รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือทราบ/สั่งการ 

        กรณีประเด็นการประชุมเก่ียวข้องกับ กระทรวงแรงงาน   
          ประสานแจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทราบ  
          และประสานรวบรวมผล 

        ด าเนินการตามข้อสั่งการ 

        รายงานผลต่อผู้บริหาร 

5.3 จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับรองรายงาน     
      การประชุม 

5.4 รวบรวมผลการด าเนินงานของส านักงานแรงงานจังหวดัสรุปผล/  
      เพ่ือรายงานผู้บริหาร 

5.5 สรุปผลการด าเนินงานโครงการภารกิจงานอ่ืน  ๆที่ได้รับมอบหมาย 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.1 ด าเนินการประสานงานให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ 
6.2 รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมเสนอผูบ้ริหาร 

 

4.2 เป็นผู้แทนเข้า
ร่วมประชุม/ประสาน
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เข้าร่วมประชุม 

4.1 ด าเนินการตาม
ข้อสั่งการ/ประสาน
แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องปฏิบัต ิ

5.2 รายงานผลต่อ
ผู้บรหิารเพื่อทราบ/

สั่งการ 

4.3 จัดประชุม รวบรวมข้อมูล/
หาแนวทางแก้ไขปญัหา/
ประสานงานผูท้ี่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อข้อรอ้งเรียน    

4.5 จัดท าหนังสือแจง้
แนวทางการด าเนินงาน
ให้ส านักงานแรงงาน
จังหวัด 

5.1 รวบรวมผลการ
ด าเนินงาน สรปุผล
น าเสนอผู้บริหาร 

แก้ไข 

รับรอง 

ด าเนินการ/หรือประสานให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องด าเนินการตามมตทิี่ประชุม 

 

กรณีประเด็นการประชมุเก่ียวข้องกับ 
กระทรวงแรงงาน ประสานแจ้งหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงแรงงานทราบ และ
ประสานรวบรวมผล 

ด าเนินการตาม
ข้อสั่งการ 

รายงานผลต่อ
ผู้บริหาร รวบรวมผลการด าเนินงานเสนอ

ผู้บริหาร 

4.4 จัดประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะท างาน ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ 

5.4 รวบรวมผลการ
ด าเนินงานของส านักงาน
แรงงานจังหวัดสรุปผล/    
เพื่อรายงานผูบ้ริหาร 

เสนอผู้บริหาร 

รายงานผลต่อ
ผู้บริหาร 

5.3 จัดท ารายงานการ
ประชุม ส่งใหผู้้ที่
เกี่ยวข้องรับรองฯ 

4.6 ด าเนินงาน
โครงการ/ภารกิจ 
งานอื่น ๆ  ที่ได้รับ
มอบหมาย 

5.5 สรุปผลการ
ด าเนินงาน
โครงการ / 
งานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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* คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการก าหนดค่าจ้างและข้อเสนอระบบค่าจ้างและรายได้ 
 (1)  วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินการก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ า 
  2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกรอบแนวทางและ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
   

 (2) ขอบเขตการด าเนินงาน 

    กรอบแนวทางการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2560  
   มาตรา 79 คณะกรรมการค่าจ้างมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  (3) ก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ า 
   มาตรา 84 ให้คณะกรรมการค่าจ้างมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาหรอืปฏิบัตกิาร
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการค่าจ้างมอบหมายให้ 
   ให้คณะกรรมการค่าจ้างก าหนดองค์ประชุมและวิธีการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการได้ตาม
ความเหมาะสม 

   มาตรา 87 ในการพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ า ให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษาและ
พิจารณาข้อเทจ็จริงเก่ียวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจา้งได้รบัอยู่ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นโดยค านึงถึงดัชนีค่าครองชีพ 
อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้าและบริการ ความสามารถของธุรกิจ   
ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  
   การพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ าจะก าหนดให้ใช้เฉพาะกิจการ งานหรือสาขาอาชีพ
ประเภทใด เพียงใด ในท้องถ่ินใดก็ได้ 
   เพื่อเป็นการสง่เสริมการจา้งงานและการคุ้มครองแรงงานส าหรับลูกจ้างบางกลุม่หรอืบางประเภท 
คณะกรรมการค่าจ้างอาจพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ าที่แตกต่างจากที่พิจารณาก าหนดในวรรคสอง    
เพื่อใช้ส าหรับลกูจา้งกลุ่มนั้นหรอืประเภทนั้นในกิจการ งานหรือสาขาอาชีพประเภทใด เพียงใด ในท้องถ่ินใดก็ได้ 
ทั้งนี้ ค่าจ้างดังกล่าวต้องไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างข้ันต่ าที่คณะกรรมการค่าจ้างก าหนดตามวรรคสอง 
   มาตรา  88  เม่ือได้ศึกษาข้อมูลและพิจารณาข้อเท็จจริงตามที่ก าหนดในมาตรา 87 แล้วให้
คณะกรรมการค่าจ้างประกาศอัตราค่าจ้างข้ันต่ าหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือโดยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   มาตรา 91  ให้ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้างในกระทรวงแรงงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (1) จัดท าแผนพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของประเทศเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้าง 
   (2) จัดท าแผนงานโครงการเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้างและคณะอนุกรรมการ 

   (3) ประสานแผนและด าเนินการของคณะกรรมการค่าจ้างและคณะอนุกรรมการ 

  (4) รวบรวม ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ และประเมินผลสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ แรงงาน ภาวะ 
การครองชีพ การขยายตัวของตลาดแรงงาน ผลิตภาพแรงงาน การลงทุน การย้ายถ่ิน และข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 
เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของประเทศและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการค่าจ้างและคณะอนุกรรมการ 

  (5) เสนอแนะผลการศึกษา และผลการพิจารณาข้อมูลทางวิชาการ และมาตรการเสริมอื่นต่อ
กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ 
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  (6) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของประเทศ และการปฏิบัติงาน
ตามมติของคณะกรรมการค่าจ้าง 
   

 (3)  ค าจ ากัดความ 

 อัตราค่าจ้างข้ันต  า หมายถึง อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้  
(ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551)   
 คณะกรรมการค่าจ้าง หมายถึง คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 หมวด 6 คณะกรรมการค่าจ้าง  
มาตรา 78 ให้มีคณะกรรมการค่าจ้าง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
ฝ่ายรัฐบาลสี่คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
และข้าราชการกระทรวงแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการ 

 คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างข้ันต  าจังหวัด หมายถึง คณะอนุกรรมการทีค่ณะกรรมการ
ค่าจ้างแต่งตั้ง ข้ึน ตามระเบียบคณะกรรมการค่าจ้างว่าด้วยการได้มาและการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างข้ันต่ าจังหวัด พ.ศ. 2552 ข้อ 5 ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราค่าจ้างข้ันต่ าจังหวัดในแต่ละจังหวัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย อนุกรรมการฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละเท่ากัน จ านวน
รวมกันไม่เกินสิบห้าคน  
 คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการและแรงงาน
จังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

 คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างข้ันต  ากรุงเทพมหานคร หมายถึง คณะอนุกรรมการ 
ที่คณะกรรมการค่าจ้างแต่งตั้งข้ึน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงแรงงานเปน็ประธานกรรมการ ผู้แทนฝา่ยรัฐบาลสีค่น ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และ
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละห้าคน โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการค่าจ้างเป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ 

 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื อศึกษาและเสนอแนวทางการก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต  า  
หมายถึง คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการค่าจ้างแต่งตั้งข้ึน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการค่าจ้าง
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
ฝ่ายรัฐบาลสี่คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละสองคน โดยให้ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการค่าจ้างเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

 คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั นกรอง หมายถึง คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการค่าจ้าง
แต่งตั้งข้ึน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ  ประกอบด้วย          
รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลสี่คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 
ฝ่ายละห้าคน โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการค่าจ้างเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
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 (4)  หน้าที ความรับผิดชอบ 

  การด าเนินการกระบวนการก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ผู้รับผิดชอบ หน้าที รับผิดชอบ 

1.  คณะกรรมการค่าจ้าง   1. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

2. วางกรอบแนวทาง/แผนการด าเนินการ/หลักเกณฑ์
การทบทวนอัตราค่าจ้างข้ันต่ าจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร 

3. ติดตามการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ         
ให้เป็นไปตามกรอบแนวทาง/แผนการด าเนินการ/
หลักเกณฑก์ารทบทวนอัตราค่าจ้างข้ันต่ าจงัหวัดและ
กรุงเทพมหานครตามที่ก าหนดไว้ 

4. ศึกษาและพิจารณาข้อเทจ็จรงิเก่ียวกับอัตราค่าจา้งที่
ลูกจ้างได้รับอยู่ประกอบกับข้อเทจ็จริงอื่นในแตล่ะ
จังหวัดตามที่คณะอนุกรรมการฯ จงัหวัดและ
กรุงเทพมหานครเสนอ   

5. พิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ าในแต่ละจงัหวัด 

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างข้ันต่ า
จังหวัด 76 คณะ  

1. ด าเนินงานตามกรอบแนวทาง/แผนการด าเนินการ/
หลักเกณฑก์ารทบทวนอัตราค่าจ้างข้ันต่ าจงัหวัด     
ตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง 

2. ศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเก่ียวกับอัตราค่าจ้าง 
ที่ลูกจ้างได้รับอยู่ประกอบกับข้อเทจ็จรงิอื่นโดย
ค านึงถึงดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการ
ครองชีพต้นทุนการผลิต ราคาของสนิค้าและบรกิาร 
ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม  

3. พิจารณาจัดท าอัตราค่าจ้างข้ันต่ าจังหวัด เพื่อน าเสนอ
 คณะกรรมการค่าจ้างพจิารณา 

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างข้ันต่ า 
กรุงเทพมหานคร 

1. ด าเนินงานตามกรอบแนวทาง/แผนการด าเนินการ/
หลักเกณฑก์ารทบทวนอัตราค่าจ้างข้ันต่ า
กรุงเทพมหานคร ตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง 

2. ศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเก่ียวกับอัตราค่าจ้าง 
ที่ลูกจ้างได้รบัอยูป่ระกอบกับข้อเทจ็จรงิอืน่โดย
ค านึงถึงดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟอ้ มาตรฐานการ
ครองชีพต้นทุนการผลิต ราคาของสนิค้าและบรกิาร 
ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม  

3. พิจารณาจัดท าอัตราค่าจ้างข้ันต่ ากรงุเทพมหานคร  
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการค่าจ้างพจิารณา 
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ผู้รับผิดชอบ หน้าที รับผิดชอบ 

4. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและ 

เสนอแนวทางการก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ า 
 

1. ด าเนินงานตามกรอบแนวทาง/แผนการด าเนินการ/
หลักเกณฑก์ารทบทวนอัตราค่าจ้างข้ันต่ าจงัหวัดและ
กรุงเทพมหานคร ตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง 

2. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมลูตาม
มาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2560 ได้แก่ ดัชนีค่าครองชีพ 
อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต 
ราคาของสินค้าและบริการ ความสามารถของธุรกิจ   
ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในการเสนอแนะ
อัตราค่าจ้างข้ันต่ าจงัหวัด 

3. พิจารณากรอบแนวทางและหลักเกณฑก์ารทบทวน
ความเหมาะสมอัตราค่าจ้างข้ันต่ าจังหวัด ปี 2561   
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้างพจิารณา 

5. คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง 
 

1. ด าเนินงานตามแผนการด าเนินการ/กรอบแนวทาง
และหลักเกณฑ์การทบทวนความเหมาะสมอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ าจังหวัด ปี 2561  

2. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนออัตราค่าจ้างข้ันต่ าของ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ปี 2561 และน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการค่าจ้างพจิารณา 

6. ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง 1. ก ากับดูแล และประสานงานการแต่งตัง้ การประชุม 
และจัดท าข้อมูลที่เก่ียวกับคณะกรรมการค่าจ้างและ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างข้ันต่ าจังหวัด
และกรงุเทพมหานคร  

2. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการค่าจ้าง 
7. เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง 1. จัดท าแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการค่าจ้าง

และคณะอนุกรรมการพจิารณาอัตราค่าจ้างข้ันต่ า
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เสนอต่อคณะกรรมการ
ค่าจ้าง  

2. ประสานแผน จัดประชุม และด าเนินการตามมติของ
คณะกรรมการค่าจ้างและจัดท าข้อมูลทีเ่ก่ียวกับ
คณะกรรมการค่าจ้างและคณะอนุกรรมการพจิารณา
อัตราค่าจ้างข้ันต่ าจงัหวัดและกรงุเทพมหานคร 

3. ศึกษาและรวบรวมข้อเทจ็จริงเก่ียวกับอัตราค่าจ้าง 
ที่ลูกจ้างได้รบัอยูป่ระกอบกับข้อเทจ็จรงิอืน่โดย
ค านึงถึงดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟอ้ มาตรฐานการ
ครองชีพต้นทุนการผลิต ราคาของสนิค้าและบรกิาร 
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ผู้รับผิดชอบ หน้าที รับผิดชอบ 

ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม
ที่ก าหนดไว้ตามความเห็นของคณะกรรมการค่าจ้าง  

4. เม่ือคณะกรรมการค่าจา้งมีมติก าหนดอตัราค่าจ้างข้ันต่ า   
ในแตล่ะจงัหวัดแล้ว จงึจัดท าประกาศคณะกรรมการ
ค่าจ้าง เรือ่ง อัตราค่าจ้างข้ันต่ า (ฉบับที่ 9) น าเสนอ    
ใหป้ลดักระทรวงแรงงานลงนามในประกาศฯ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการค่าจ้าง หลงัจากนั้นกระทรวง
แรงงานไดเ้สนอประกาศฯ ต่อคณะรฐัมนตรีเพื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 
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เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

 (5) ผังกระบวนงาน  
 คู่มือการปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

เรื อง กระบวนการบริหารแรงงาน 

กระบวนการย่อย  การก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ า (ฉบับที่ 9) 
วันที ประกาศใช้ วันที ปรับปรุง 

 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

1.  

 

 

ม.ค. 60 

(1 เดือน) 
1. ฝ่ายเลขานุการโดยส านักงานคณะกรรมการค่าจ้างเสนอกรอบ

แนวทางการก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ าต่อคณะกรรมการค่าจ้าง 
2. คณะกรรมการค่าจ้างมอบหมายคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือ

ศึกษาและเสนอแนวทางการก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ า พิจารณา
ทบทวนกรอบแนวทางการก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ า 

2.  

 

ก.พ. – ก.ค. 
60 

(6 เดือน) 

1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เพ่ือพิจารณาทบทวน
กรอบแนวทางการก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ า 

2. จัดประชุมนักวิชาการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือศึกษาสูตร
และตัวแปรประกอบการพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ า ปี 
2561 และเสนอต่อคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ พิจารณา 

3.  ก.ค. 60 

(1 เดือน) 
1. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เสนอสูตรการก าหนดอัตราค่าจ้าง

ข้ันต่ า ปี 2561 ต่อคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณา 

2. คณะกรรมการค่าจ้าง เพ่ือพิจารณากรอบแนวทางการก าหนด
อัตราค่าจ้างข้ันต่ า 

กรณีไม่เห็นชอบ ให้กลับไปข้ันตอนที่ 2 

4.  

 

 

 
 

ก.ค. – ส.ค. 
60 

(2 เดือน) 

1. ปรับปรุงกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนความ
เหมาะสมของอัตราค่าจ้างข้ันต่ าจังหวัด 

2. จัดท าโครงการสัมมนาฯ เพ่ือชี้แจงเก่ียวกับสูตรก าหนดอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ า แนวทางการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ 
จังหวัด 

5.  ก.ย. – ต.ค. 
60 

(2 เดือน) 

1. คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างข้ันต่ าจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร จัดประชุมพิจารณาอัตราค่าจ้างข้ันต่ า  

2. รายงานผลการพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ าต่อ
คณะกรรมการค่าจ้าง 

6.  พ.ย. – ธ.ค.
60 

(2 เดือน) 

1. คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง จัดประชุมพิจารณา
ทบทวนอัตราคา่จ้างข้ันต่ าที่จังหวัดและกรุงเทพมหานครเสนอ  

2. รายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการค่าจ้าง 
 

7.  ธ.ค. 60 – 
ม.ค. 61 

(2 เดือน) 

คณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ าจังหวัด
ตามทีค่ณะอนุวิชาการและกลั่นกรองเสนอ 

กรณีไม่เห็นชอบ ให้กลับไปข้ันตอนที่ 6 

8.  ม.ค. – มี.ค. 
61 

(3 เดือน) 

1. ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง   
ลงนามในประกาศ อัตราค่าจ้างข้ันต่ า (ฉบับที่ 9) ลงวันที่         
19 มกราคม 2561 

2. เสนอผู้บริหารลงนามเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี  
3. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่         

1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 

คณะกรรมการค่าจ้างมอบหมายคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อศึกษาและเสนอแนวทางการก าหนด

อัตราค่าจ้างขั้นต่ า พิจารณาทบทวนกรอบ     
แนวทางการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

 

ปรับปรุงกรอบแนวทาง และจัดท าโครงการสัมมนาฯ เพือ่ช้ีแจง
กรอบและแนวทางการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ

พิจารณาอัตราคา่จ้างข้ันต่ าจงัหวัด 

ไม่เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ จัดประชุมศึกษาพิจารณา
ทบทวนกรอบแนวทางการก าหนดอตัราคา่จา้งข้ันต่ า 

คณะกรรมการค่าจ้าง พิจารณา
กรอบแนวทาง การก าหนด

อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

คณะกรรมการค่าจ้าง 
พิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้าง

ขั้นต่ า 

ไม่เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการฯ จังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดประชุม
พิจารณาอัตราคา่จ้างข้ันต่ าและรายงานผลการพิจารณาต่อ

คณะกรรมการคา่จา้ง 

คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง จัดประชุม
พิจารณาทบทวนอัตราค่าจา้งข้ันต่ าและรายงานผล    

การพิจารณาตอ่คณะกรรมการค่าจ้าง 

ประธานคณะกรรมการค่าจ้างลงนามในประกาศ และ
เสนอผู้บริหารลงนามเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี และ

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  
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(6) รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ประกอบด้วย ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพ การติดตามประเมินผล เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้ 

ชื อกระบวนงานย่อย   การก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ า (ฉบับที่ 9) 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองเศรษฐกิจการแรงงาน  ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง 
 

ล าดับ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน ติดตาม 

ประเมินผล 

เอกสาร 

อ้างอิง 

แบบ 

ฟอร์มที ใช้ รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการค่าจ้าง
มอบหมาย
คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อศึกษา 
และเสนอแนวทาง 
การก าหนดอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ า  
ให้พิจารณา 
กรอบแนวทางและ
หลักเกณฑก์ารทบทวน
ความเหมาะสมอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ าจังหวัด  

1.1 ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้างในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการค่าจ้าง
ท าการศึกษาแนวทางการก าหนดอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ าและสรุปกรอบแนวทาง 
การก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ าเสนอต่อ
คณะกรรมการค่าจ้าง 

1.2 จัดประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง และ
เสนอกรอบแนวทางแผนการด าเนินงาน
การก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ า         
ต่อคณะกรรมการค่าจ้าง 

1.3 คณะกรรมการค่าจ้าง มีมตเิห็นชอบ/ 
ไม่เห็นชอบแผนการด าเนินงานดงักล่าว 

1.4 คณะกรรมการค่าจ้างมอบหมาย
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษา
และเสนอแนวทางการก าหนดอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ า ให้พิจารณากรอบแนวทาง
และหลักเกณฑ์การทบทวนความ
เหมาะสมอัตราค่าจ้างข้ันต่ าจังหวัด  
 

ม.ค. ระดับความส าเร็จของ
การก าหนดอัตราค่าจ้าง
ข้ันต่ า 
 

- คจ. กศร. 
- คณะกรรม 

 การค่าจ้าง 

ภายใน 
ม.ค. 60 

 - 
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ล าดับ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน ติดตาม 

ประเมินผล 

เอกสาร 

อ้างอิง 

แบบ 

ฟอร์มที ใช้ รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

2. คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจฯ จัดประชุม
ศึกษาพิจารณา 
กรอบแนวทางและ
หลักเกณฑก์ารทบทวน
ความเหมาะสมอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ าจังหวัด 

 

2.1 จัดประชุมคณะอนกุรรมการเฉพาะกิจฯ  
     เพื่อพิจารณากรอบแนวทางและ    
     หลักเกณฑก์ารทบทวนความเหมาะสม 

     อัตราค่าจ้างข้ันต่ าจังหวัด    
2.2 จัดประชุมนกัวิชาการจากสถาบัน 

     การศึกษาและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง  
     เพื่อร่วมกันพิจารณาสูตรและตัวแปร 

     ต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในการพิจารณา 
     ก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ า ให้เป็นไป 

     ตามหลักวิชาการ และเป็นที่ยอมรบั 

     ทั่วไป และน าผลการพิจารณาเสนอ 

     คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ 

2.3 จัดประชุมคณะอนกุรรมการเฉพาะกิจฯ  
     เพื่อพิจารณาสูตรการก าหนดอัตรา 
     ค่าจ้างข้ันต่ าเสนอต่อคณะกรรมการ 
     ค่าจ้าง 
 

 

 

 

 

ก.พ. – ก.ค. ระดับ 1 

ด าเนินการประชุม
คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อศึกษา 
และเสนอแนวทาง   
การก าหนดอัตราค่าจ้าง
ข้ันต่ าเพื่อพิจารณา
ทบทวนกรอบแนวทาง 
การก าหนดอัตราค่าจ้าง
ข้ันต่ า แล้วเสนอผล 

การพิจารณาต่อ
คณะกรรมการค่าจ้าง 
 

 

- คจ. กศร. 
- คณะกรรม 

 การค่าจ้าง 

ภายใน 
ก.ค. 60 

 - 
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ล าดับ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน ติดตาม 

ประเมินผล 

เอกสาร 

อ้างอิง 

แบบ 

ฟอร์มที ใช้ รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

3. จัดประชุม
คณะกรรมการค่าจ้าง 
เพื่อพิจารณา 
กรอบแนวทางและ
หลักเกณฑก์ารทบทวน
ความเหมาะสมอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ าจังหวัด 

3.1 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เสนอสูตร 
     การก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ า ปี 2561  
     ต่อคณะกรรมการค่าจ้างพจิารณา 
3.2 คณะกรรมการค่าจ้าง เพื่อพจิารณา 
     กรอบแนวทางและหลักเกณฑ ์

     การทบทวนความเหมาะสมอัตราค่าจ้าง 
     ข้ันต่ าจังหวัด 

     กรณีไม่เห็นชอบ ให้กลับไปข้ันตอนที่ 2 

 

 

ก.ค. ระดับ 2 

คณะกรรมการค่าจ้าง
เห็นชอบกรอบแนวทาง
และหลักเกณฑ์การ
ทบทวนความเหมาะสม
อัตราค่าจ้างข้ันต่ า
จังหวัด 

 

- คจ. กศร. 
- คณะกรรม 

 การค่าจ้าง 

ภายใน 
ก.ค. 60 

 - 

4. ปรับปรงุกรอบแนวทาง 
และหลักเกณฑ ์

การทบทวนความ
เหมาะสมอัตราค่าจ้าง
ข้ันต่ าจังหวัดและจัดท า
โครงการสมัมนาฯ  
เพื่อช้ีแจงกรอบและ
แนวทางการด าเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราค่าจ้าง
ข้ันต่ าจังหวัด 

 

4.1 ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้างท าการ 

     ปรับปรุงกรอบแนวทางและหลกัเกณฑ์ 
     การทบทวนความเหมาะสมของอัตรา 
     ค่าจ้างข้ันต่ าจังหวัดตามมติ  
     คณะกรรมการค่าจ้าง 
4.2 จัดท าโครงการสัมมนาฯ เพือ่ช้ีแจง 
     เก่ียวกับสูตรก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ า    
     และแนวทางการด าเนินงานของ 
     คณะอนุกรรมการฯ จังหวัด 

ก.ค. – ส.ค.  

 

- คจ. กศร. 
- คณะกรรม 

 การค่าจ้าง 

ภายใน 
ส.ค. 60 

 - 
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ล าดับ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน ติดตาม 

ประเมินผล 

เอกสาร 

อ้างอิง 

แบบ 

ฟอร์มที ใช้ รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

5. คณะอนุกรรมการฯ 
จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร 
จัดประชุมพิจารณา
อัตราค่าจ้างข้ันต่ า 
และรายงานผล 

การพิจารณาต่อ
คณะกรรมการค่าจ้าง 
 

5.1 คณะอนุกรรมการพจิารณาอัตราค่าจ้าง 
     ข้ันต่ าจังหวัดและกรงุเทพมหานคร  
     จัดประชุมพิจารณาข้อเสนออัตรา 
     ค่าจ้างข้ันต่ า 

5.2 คณะอนุกรรมการพจิารณาอัตราค่าจ้าง 
     ข้ันต่ าจังหวัดและกรงุเทพมหานคร  
     รายงานผลการพจิารณาข้อเสนอ 

     อัตราค่าจ้างข้ันต่ าเสนอต่อ 

     คณะกรรมการค่าจ้าง 
      

ก.ย. – ต.ค. ระดับ 3 

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราค่าจ้าง 
ข้ันต่ าจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร
รายงานผลการพจิารณา
ข้อเสนออัตราค่าจ้าง  
ข้ันต่ าจังหวัดต่อ
คณะกรรมการค่าจ้าง 
ครบทัง้ 77 คณะ 

 

 

- คจ. กศร. 
- คณะกรรม 

 การค่าจ้าง 

ภายใน 
ก.ย. 60 

 - 

6. คณะอนุกรรมการ
วิชาการและกลั่นกรอง 
จัดประชุมพิจารณา
กลั่นกรองข้อเสนอ 

อัตราค่าจ้างข้ันต่ า 
และรายงานผล 

การพิจารณาต่อ
คณะกรรมการค่าจ้าง 

6.1 คณะอนุกรรมการวิชาการและ 

     กลั่นกรอง จัดประชุมเพื่อพิจารณา 
     กลั่นกรองข้อเสนออัตราค่าจ้างข้ันต่ า 
     ที่จังหวัดและกรุงเทพมหานครเสนอ 

6.2 รายงานผลการพิจารณาฯ เสนอต่อ 

     คณะกรรมการค่าจ้าง 

พ.ย. – ธ.ค. ระดับ 3 

คณะอนุกรรมการ
วิชาการและกลั่นกรอง
รายงานผลการพจิารณา
กลั่นกรองข้อเสนออัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ าทุกจงัหวัด
เสนอต่อคณะกรรมการ
ค่าจ้าง  
 

 

- คจ. กศร. 
- คณะกรรม 

 การค่าจ้าง 

ภายใน 
ธ.ค. 60 

 - 
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ล าดับ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน ติดตาม 

ประเมินผล 

เอกสาร 

อ้างอิง 

แบบ 

ฟอร์มที ใช้ รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

7. คณะกรรมการค่าจ้าง 
พิจารณาก าหนดอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ า 
 

7.1 คณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาก าหนด 

     อัตราค่าจ้างข้ันต่ าตามที่คณะ 

     อนุวิชาการและกลั่นกรองเสนอ 

 กรณีไม่เห็นชอบ ให้กลับไปข้ันตอนที่ 6 

ธ.ค. 60 – 
ม.ค. 61 

ระดับ 4 

คณะกรรมการค่าจ้าง 
มีมติเห็นชอบการ
ก าหนดอัตราค่าจ้าง  
ข้ันต่ าจังหวัด  
 

 

 

 

- คจ. กศร. 
- คณะกรรม 

 การค่าจ้าง 

ภายใน 
ม.ค. 61 

 - 

8. ประธานคณะกรรมการ
ค่าจ้างลงนามในประกาศ 
และเสนอผู้บริหารลงนาม
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
และประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
 

8.1 ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธาน 

     คณะกรรมการค่าจ้างลงนามในประกาศ  
     อัตราค่าจ้างข้ันต่ า (ฉบับที่ 9) 
8.2 จัดท าหนังสือเสนอผู้บริหารลงนามเพื่อ 

      เสนอคณะรัฐมนตร ี
8.3 จัดท าหนังสือเพื่อขอลงประกาศ 

     ในราชกิจจานุเบกษา 
8.4 ท าการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์ประกาศฯ  
     ให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องได้รับทราบ 

 

 

 

 

ม.ค. – มี.ค. 
61 

ระดับ 5 

ประกาศคณะกรรมการ
ค่าจ้าง เรื่อง อัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ า (ฉบับที่ 9) 
ลงประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

- คจ. กศร. 
- คณะกรรม 

 การค่าจ้าง 

ภายใน 
มี.ค. 61 

ประกาศ
คณะกรรมการค่าจ้าง 
เรื่อง อัตราค่าจ้างข้ันต่ า 
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่  
19 มกราคม 2561 

- 
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ช่ือกระบวนการ  กระบวนการประสานความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

 (1) วัตถุประสงค์ 

  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือควบคุมกระบวนการท างานให้ผู้ปฏิบัติงานด้านแรงงานระหว่างประเทศ     
ในส่วนของการจัดท าข้อเสนอแนะ เพื่อก าหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ 

 (2) ขอบเขต 

  เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ในการจัดท าข้อเสนอเพื่อ
ก าหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ 

 (3) ค ำจ ำกัดควำม 

  การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง การติดต่อสื่อสารให้เกิดความคิดความเข้าใจตรงกัน
ในการด าเนินการปฏิบัติงานด้านแรงงานระหว่างประเทศกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมานฉันท์ และมีประสิทธิภาพ 

 (4) หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

  การด าเนินการกระบวนการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ผู้รับผิดชอบ หน้ำท่ีรับผิดชอบ 

1. ปลัดกระทรวงแรงงาน มีหน้าทีเ่ป็นผู้บริหารสงูสุดในองค์กร มีอ านาจในการตัดสินใจและ 

ให้ความเห็นชอบข้อเสนอเพือ่ก าหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ/
ความเห็น/แนวทาง/ท่าทีของของกระทรวงแรงงาน 

2. รองปลัดกระทรวงแรงงาน  
   (ที่รับผิดชอบงานในหน้าที ่
   ของส านักประสานความร่วมมอื 

   ระหว่างประเทศ) 

มีหน้าที่ก ากับดูแลงานในหน้าที่ของส านักประสานความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศ 

3. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน 

(ที่รบัผิดชอบงานด้านความร่วมมอื
ระหว่างประเทศ) 

มีหน้าที่กลั่นกรองเสนอความเห็นต่อผู้ได้รบัมอบอ านาจปฏิบตัิราชการแทน
ปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อประกอบการพจิารณางานด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ยกเว้นกองอาเซียน 

4. ผู้อ านวยการส านักประสาน 

   ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีหน้าทีเ่ก่ียวกับการวางแผน บรหิารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่ง
ราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา ของเจ้าหน้าที่ในส านักประสานความร่วมมอืระหว่างประเทศ  
มีภารกิจและอ านาจหน้าที่ ดังนี ้
1) เสนอแนวนโยบายความร่วมมือต่างประเทศด้านแรงงาน 

2) ด าเนินการเก่ียวกับกรรมสารและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านแรงงาน 
รวมทั้งเรง่รัดการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านแรงงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของประเทศ 

3) ประสานงาน ติดตามและแลกเปลี่ยนความร่วมมอืด้านวิชาการ 

และความช่วยเหลอืด้านแรงงานกับองค์การ หรือหน่วยงานต่างประเทศ 
ด าเนินการเก่ียวกับงานทุน พิธีการ รบัรอง งานประชุม การเจรจาระหว่าง
ประเทศ รวมทัง้วิเคราะห์การด าเนินงานของกลุ่มและองค์การต่างประเทศ 
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ผู้รับผิดชอบ หน้ำท่ีรับผิดชอบ 

 4) ประสาน ติดตามสิทธิประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานและ
ครอบครัวของแรงงานไทยที่ไปท างานในต่างประเทศ และประสาน 

การด าเนินการเพื่อรกัษาและส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานไทย 

ในต่างประเทศ รวมทัง้สนบัสนุนการด าเนินงานของส านักงานแรงงานไทย
ในต่างประเทศ 

5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เก่ียวข้องหรือได้รบัมอบหมาย 

5.ผู้เช่ียวชาญประจ าส านักประสาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัตงิานที่มีความเช่ียวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในด้านวิเทศสัมพันธ์ 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซบัซ้อน
มากและมีผลกระทบในวงกว้าง 
หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาของส่วนราชการระดบั
กระทรวง กรม ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เช่ียวชาญในด้านวิเทศสัมพันธ์ 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซบัซ้อน
มากและมีผลกระทบในวงกว้าง  
และปฏิบัตงิานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

6. ผู้อ านวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 

    
มีหน้าที่ก ากับดูแลและบรหิารงาน ให้ค าปรกึษา แนะน า มอบหมายงาน 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม 

วิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่ ดังนี ้
1) ศึกษา วิเคราะห์ และกลั่นกรองการจัดท ารายงานและข้อคิดเห็น 

เพื่อปฏิบัติตามพันกิจขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 
2) ศึกษา วิเคราะห์ และกลั่นกรองการน าเสนอความเคลื่อนไหวระหว่าง
ประเทศในด้านแรงงานเพือ่เผยแพร่ให้ความรู้แก่ข้าราชการและประชาชน
โดยรวม 

3) กลั่นกรองการด าเนินการเก่ียวกับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
ทุนการศึกษา ทุนฝกึอบรม และประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศ
และภายในประเทศทีเ่ก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการและ
งานด้านแรงงาน 

4) ก ากับดูแลและด าเนินงานเก่ียวกับงานพิธีการ ต้อนรบั อ านวยความ
สะดวก การจัดรายการศึกษาดูงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ 
เพื่อใหก้ารประสานงานและการด าเนินงานที่เก่ียวข้องเป็นไปโดยเรียบร้อย 
บรรลุวัตถุประสงค์ 

5) กลั่นกรองการด าเนินการเก่ียวกับการเสนอผู้แทนของประเทศ 

ในการเข้าร่วมประชุมสมัมนา เจรจา และการดงูานในต่างประเทศ  
เพื่อใหร้ับประโยชน์อย่างเตม็ที่และตรงวัตถุประสงค์ 

6) เสนอแนะนโยบายและก ากับดูแลแผนการด าเนินงาน และอัตราก าลัง
ของกลุม่งาน 
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ผู้รับผิดชอบ หน้ำท่ีรับผิดชอบ 

7. นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
หรือช านาญการพเิศษ (ปฏิบัติงาน
ในฐานะหัวหน้าฝ่าย) 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่าย ความรบัผิดชอบหลักได้แก่ วิชาการและ
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ รบัผิดชอบงานวิเทศสัมพนัธ์ในลักษณะ
ผู้ช านาญการ มีหน้าที่ ดังนี ้
1) ศึกษาวิเคราะห์พันธกรณีระหว่างประเทศด้านแรงงาน รวมทั้ง
ด าเนินการประสานและติดตามผลการปฏิบัติ เพือ่ให้เป็นไปตามพันธกิจที่
ประเทศไทยได้ท าความตกลงไว้ ซึ่งหากไม่ปฏิบัตหิรือท าได้ไม่สมบูรณ์อาจมี
ผลต่อภาพลักษณ์ หรอืท าใหป้ระเทศไทยเสียผลประโยชน์ได้ 
2) ติดตามการจัดท ารายงานผลการประชุม การศึกษาฝกึอบรมและดูงาน
ต่างๆ เพื่อน าเสนอต่อผูบ้รหิารรวมทั้งประมวลข้อมูลที่ได้รับเพื่อเผยแพร่ 
และใช้ก าหนดท่าทีและแนวนโยบายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของ
กระทรวงต่อไป 

3) ควบคุมดูแลการเตรียมการจัดประชุมระหว่างประเทศ ในประเทศ
รวมทั้งการจัดฝึกอบรม การจัดทดสอบภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการของ
กระทรวง 
4) ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงาน 

ในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในการด าเนินนโยบายและแผนงานของกลุม่งาน 

5) เสนอนโยบายการปฏิบัตงิาน วางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ 
มอบหมายงาน วางแผน วินิจฉัย สัง่การ ติดตามประเมินผล และแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานทีร่ับผิดชอบ 

8. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ หรือ
ช านาญการ (ปฏิบัตงิานเป็นนัก
วิเทศสัมพันธ์ทีมี่ความช านาญการ
ในระดับต้น) 

ปฏิบัติงานเป็นนักวิเทศสัมพันธ์ที่มีความช านาญการในระดับต้น มีหน้าที่  
1) ประสานงานในเรื่องพันธกรณีระหว่างประเทศและงานวิชาการ ได้แก่ 
การแปล ศึกษา วิเคราะห์ อนุสญัญา พันธกรณี กับองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ  
2) ประสานงานในเรื่องของการตอบข้อถาม ข้อมลู ตามที่ไดร้ับการร้องขอ
จากองค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ 

3) ประสานงานในเรื่องการตอบข้อถาม ข้อมลู ตามที่ได้รับการร้องขอ    
จากองค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ 

4) ประสานงาน และด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับ
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ และการจัดประชุมระหว่างประเทศใน
ประเทศไทย 

5) ประสานด าเนินการเรื่องการประชุม สัมมนา ดูงานระหว่างประเทศ   
โดยศึกษารายละเอียดและเตรียมข้อมูลในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
การติดตาม รายงานผล และน าความเห็นสรุปรายงานและข้อเสนอแนะ  
ต่อผู้บริหาร 
6) ประสานและด าเนินการงานพิธีการระหว่างประเทศ งานเยี่ยมคารวะ 
เลี้ยงรับรองแขกชาวต่างประเทศ และการเสนอแนวนโยบายความสะดวก
ในเรื่องต่างๆ เก่ียวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

7) ติดต่อและประสานงานความร่วมมอืเก่ียวกับทุนการศึกษา และฝึกอบรม
ในต่างประเทศ 

8) แปลเอกสารและร่างหน้าที่ โต้ตอบระหว่างประเทศ 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารจัดการแรงงานของประเทศ หน้า 25



(5) ผังกระบวนกำร 

 
คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน 

เรื่อง กระบวนกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และเครือข่ำยด้ำนแรงงำน 

กระบวนกำรย่อย  การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

วันท่ีประกำศใช้ หน้ำ 
 

 

ล ำดับ ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน 

1.  

 

 

 

 

50 นาที 1.1 สปร. ลงทะเบียนรบัหนงัสอื และเสนอ ผอ. สปร. 
พิจารณามอบหมายกลุ่มงานในสังกัด 

1.2 กลุ่มงานในสังกัดลงทะเบียนรับหนังสือ และเสนอ  
ผอ. กลุม่ พิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ทีเ่ก่ียวข้อง 

1.3 ส่งใหเ้จ้าหน้าทีเ่จ้าของเรื่อง ศึกษา วิเคราะหป์ระเด็น
ความร่วมมือด้านการท างาน 

2.  

 

 

 

 

3 ชม. 2.1 สรปุเรื่องเสนอ ปรง. และจัดท าหนงัสือถึงกรมในสงักัด
กระทรวงแรงงานทีเ่ก่ียวข้องพจิารณาด าเนินการ โดยผ่าน 
ผอ.กลุ่ม และที่ปรึกษาหารือ ชช.สปร.เพื่อพจิารณาให้
ข้อเสนอแนะและ/หรือช่วยในการตัดสินใจแก้ไขปญัหาใน
เบื้องต้น) จากนั้นจึงน าเสนอ ผอ.สปร.พจิารณาลงนาม 

2.2 ส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพือ่พิจารณา
ด าเนินการ 

2.3 ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อเร่งรัด ติดตามผลการ
ด าเนินงานภายในเวลาที่ก าหนด 

3.  

 

 

 

 

3 ชม. 3.1 รวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษาวิเคราะห์/จัดท า
เอกสารประกอบการประชุม และหารอืหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานทีเ่ก่ียวข้อง 

3.2 ศึกษา วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน/ความเห็นของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทีเ่ก่ียวข้อง 

4.  

 

 

 

 

5 ชม. 4.1 จัดท าหนงัสือสรุปประเด็น/จัดท าข้อเสนอ/แนวทาง/
ทา่ทีกระทรวงแรงงาน เสนอ ผอ.สปร. โดยผ่าน ผอ.กลุ่ม
และ ชช.สปร.เพือ่พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและ/หรือช่วย
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในเบือ้งต้น จากนั้นจึงน าเสนอ 
ผอ.สปร.พจิารณาลงนาม 

4.2 เสนอผู้บริหาร (ผ่าน ผช.ปรง. และรอง ปรง.ทีร่ับผิดชอบ
ในสายงาน) เพือ่โปรดทราบ/พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

5.   
ไม่เห็นชอบ 

  
 

เห็นชอบ 

 

 

3 ชม. 5.1 ผู้บริหารรบัทราบ/พจิารณาให้ความเห็นชอบ  
๕.๒ หากไม่เห็นชอบ ให้กลับไปพิจารณา ข้ันตอนที่ 3 

 

 

 

รับเรื่อง ศึกษา 
วิเคราะห์ประเด็นความ
ร่วมมือ ด้านแรงงาน 

ภายนอก

ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พิจารณาด าเนินการ 

ประมวลผลจากข้อคิดเห็น 

และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

สรุปประเด็น/จัดท าข้อเสนอ/
แนวทาง/ท่าที  

น าเสนอ
ผู้บริหาร 

ลงนามให้ความเห็นชอบ 
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