งานด้านอาสาสมัครแรงงานตามภารกิจที่มีงบประมาณจัดสรรให้
สานักงานแรงงานจังหวัดดาเนินการ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รขัับนบริการด้าน
แรงงาน
กิจกรรมหลัก : ประสานการให้บริการด้านแรงงาน
ตัวชี้วัดผลผลิต :
เชิงปริมาณ : 1.จานวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการด้านแรงงาน
จานวน 217,650 คน
- การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงาน
อาสาสมัครแรงงานระดับตาบลที่ได้รับค่าตอบแทน
1 คน ประชาชนที่ขอรับบริการ
30 คน
อาสาสมัครแรงงานระดับตาบลที่ได้รับค่าตอบแทน 7,255 คน ประชาชนที่ขอรับบริการ 217,650 คน
2.จานวนการรวมกลุ่มแรงงานนอกระบบโดยอาสาสมัครแรงงาน
จานวน 76 กลุ่ม
- ผลการดาเนินงานภายใต้โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย
เชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละ 32 ของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อตามเกณฑ์ที่กาหนด
- จานวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อ
โดย สานักงานแรงงานจังหวัด 67,470 คน
2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการด้านแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(ไม่นาส่งผลผลิต)
การดาเนินงานโดยสานักงานแรงงานจังหวัด ประกอบด้วย 4 กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมรอง 1.1 ส่งเสริมและบริหารจัดการเครือข่ายแรงงาน

1.1.1
ประสาน
การให้บริการ
ด้านแรงงานในพื้นที่

1) การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดย อาสาสมัครแรงงาน
- เป้าหมายเชิงปริมาณ (ชี้เป้า)
217,650 คนต่อปี
(อาสาสมัครแรงงาน 1 คน :ผู้ขอรับบริการ 30 คน : ปี)
งบประมาณ (76 จังหวัด)
6,237,700 บาท
- การรวมกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยอาสาสมัครแรงงาน 76 กลุ่มต่อปี
(1 จังหวัด : 1 กลุ่ม : ภายใต้โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย)
2) ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
ตัวชี้วัดจานวนอาสาสมัครแรงงานที่ได้รับค่าตอบแทน
งบประมาณ (76 จังหวัด)

7,255 คน
52,236,000 บาท

งวดที่ 1 ตุลาคม 59 – มีนาคม 60 อสร. 1 คน : 600 บาท : 6 เดือน 26,118,000 บาท
งวดที่ 2 เมษายน – สิงหาคม 60 อสร. 1 คน : 600 บาท : 6 เดือน 26,118,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดยอาสาสมัครแรงงาน ร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด
(อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับเปลี่ยนชื่อโครงการ
ขอชะลอการดาเนินกิจกรรมไว้ก่อน)
เป้าหมายเชิงปริมาณ(1 จังหวัด : 1 กิจกรรม)
76 กิจกรรม
งบประมาณ (76 จังหวัด)
540,000 บาท

กิจกรรมรอง 1.2 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน
1.2.1
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครแรงงาน
และพี่เลี้ยง
อาสาสมัครแรงงาน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค
เป้าหมายเชิงปริมาณ
76 ครัง้ /7,255 คน
(1 จังหวัด : 1 กิจกรรม :จานวนอาสาสมัครแรงงานที่เข้ารับการอบรม+ศึกษาดูงาน)
งบประมาณ (76 จังหวัด)
16,440,200 บาท

แผนงานบูรณาการ ป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (งบประมาณในลักษณะบูรณาการ)
โครงการ : ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขัน
แรงงาน
กิจกรรมหลัก : ดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชิงปริมาณ : จานวนแรงงานในสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 72,550 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (เป็นตัวชี้วัดของโครงการ แต่ไม่ใช่ตัวชี้วัดงานอาสาสมัครแรงงาน)
โครงการอาสาสมัครต้านภัยยาเสพติด
เป้าหมายเชิงปริมาณ
งบประมาณ (76 จังหวัด)

76 ครัง้ /72,550 คน
8,999,800 บาท

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย (อาสาสมัครแรงงาน) ติดต่อ 02 232 1164, 02 232 1477 โทรสาร. 02 232 1169, 02 247 9177
นางสาวหทัยชนก พูลศิริ
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นางสาวต้องตา บุญมาดี
นักวิชาการแรงงานชานาญการ

การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดย อาสาสมัครแรงงาน (ชี้เป้า)
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดโดยผ่านเครือข่าย
อาสาสมัครแรงงาน
2. เป้าหมายงาน : ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตาม
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
เป้าหมายของ
เป้าหมายของสานักงานแรงงานจังหวัด
ตัวชี้วัดกิจกรรม
กิจกรรม
/แบบรายงาน
เชิงปริมาณ
: จานวนประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
217,650 คนต่อปี ตามที่ได้จัดสรรจากสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ได้รับบริการด้านแรงงาน(ชี้เป้า)
- แบบ สภ.4 รายงานผลการปฏิบัติงานและ
(อาสาสมัครแรงงาน 1 คน : 30 คน)
การใช้จ่ายเงินฯ ตามแบบรายงาน ปี 2560
3. รูปแบบการทางาน : กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดย อาสาสมัครแรงงาน เป็นการจัดสรร
งบประมาณเป็นงบทางานให้กับสานักงานแรงงานจังหวัด โดยกาหนดเป้าหมายการทางาน ดังนี้
คานวณจากจานวนอาสาสมัครแรงงานระดับตาบล x จานวนผู้รับบริการ 30 คน
เป็นงบทางานสาหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจงานด้านอาสาสมัครแรงงาน ในการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย
ของการให้บริการด้านแรงงาน ได้แก่
- ประชุมหัวหน้าส่วนที่มีวาระเกี่ยวข้องกับอาสาสมัครแรงงาน
- ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครแรงงาน (พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน)
- ประชุมแกนนา/เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางและติดตามผลการปฏิบัติงาน
- ปรับปรุงคาสั่งคณะทางานอาสาสมัครแรงงานระดับจังหวัด/แต่งตั้งอาสาสมัครแรงงาน
- ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาสาสมัครแรงงาน
- แต่งตั้งคณะทางานและดาเนินการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด
- ติดตามการดาเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน
- บริหารจัดการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาสาสมัครแรงงาน
4. ขั้นตอนการทางาน
4.1 การดาเนินงานและการรายงานผล
1) กระทรวงแรงงานจัดสรรเป้าหมายและโอนเงินเพื่อให้จังหวัดดาเนินการตามหลักเกณฑ์
2) สานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงานให้แก่
อาสาสมัครแรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3) อาสาสมัครแรงงานดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
(แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน : สภ.1) ให้กับสานักงานแรงงานจังหวัด

4 ) สานักงานแรงงานจังหวัดดาเนินการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อคัดกรอง – ส่งต่อผู้ขอรับบริการด้าน
แรงงานไปยังหน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไป (แบบรับเรื่องส่งต่อของผู้ขอรับบริการ
ด้านแรงงาน (รายบุคคล) : สภ. 2)
5) สานักงานแรงงานจังหวัดรวบรวมผลการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงานประจาเดือนและรายงานแผน/
ผลการใช้จ่ายเงินประจาเดือน(สภ. 4)ให้กับฝ่ายพัฒนาเครือข่าย(อาสาสมัครแรงงาน) กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 2 ของเดือน (E – mail : volunteer_mol@hotmail.com หรือโทรสาร
02 232 1169, 02 247 9179) เพื่อรายงานผลการดาเนินงานด้านอาสาสมัครแรงงานในภาพรวมต่อไป
หมายเหตุ : ในการนับผลงานของอาสาสมั ครแรงงาน สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นี้ นอกจากการกาหนดให้
นับจานวนผู้มาขอรับบริการด้านแรงงาน โดยผ่านอาสาสมัครแรงงาน ในภารกิจ 5 ด้านนั้น ยัง สามารถนับรวม
ผลงานในส่วนของโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมหลัก : โครงการจ้างงานเร่งด่วนและ
พัฒนาทักษะฝีมื อเพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนด้า นอาชีพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งดาเนิน การผ่า น
อาสาสมัครแรงงาน
4.2 การคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น
สานักงานแรงงานจังหวัดพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด จานวน 1 คน เพื่อเสนอ
เข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนกระทรวงแรงงานในระดับประเทศต่อไป โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) แต่ งตั้ งคณะกรรมการพิ จารณาคั ดเลื อกอาสาสมั ครแรงงานดี เด่ นระดั บจั งหวั ดตามหลั กเกณฑ์
ที่กระทรวงแรงงานกาหนด จังหวัดละ 1 คน (รายละเอียดตามแบบคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ปี 2560)
2) แจ้ งผลการพิ จารณาพร้ อมส่ งแบบลงความเห็ นการพิ จารณาคั ดเลื อกฯ ประวั ติ และผลงานของ
อาสาสมัครแรงงานทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด ให้สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและ
ประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่น/บัณฑิตแรงงานดีเด่น จะต้องไม่เป็นผู้ที่เคย
ได้รับการคัดเลือกฯ ในห้วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
4.3 การสารวจความพึงพอใจ
สานักงานแรงงานจังหวัด ดาเนิน การสารวจความพึงพอใจการให้ บริการประชาชนด้านอาสาสมัครแรงงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบสารวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนด้านอาสาสมัครแรงงาน : สภ.5) และ
สรุปผลการสารวจฯตามแบบรายงาน (รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชนด้านอาสาสมัครแรงงาน :
สภ.3) ให้สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค จานวน 2 ครั้ง ได้แก่
รอบที่ 1 ผลการสารวจความพึงพอใจฯ ในไตรมาสที่ 1 – 2 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2560
รอบที่ 2 ผลการสารวจความพึงพอใจฯ ในไตรมาสที่ 3 – 4 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560
อธิบายเพิ่มเติม : วิธีคานวณระดับความพึงพอใจ
1) เทียบคะแนนตามระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

= 5 คะแนน
= 4 คะแนน
= 3 คะแนน
= 2 คะแนน
= 1 คะแนน

2) คานวณค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
คานวณค่าความถี่ที่ได้จากระดับความพึงพอใจแต่ละช่อง ตัวอย่างเช่น มีผู้ตอบแบบพึงพอใจทั้งสิ้น 220 คน
มากที่สุด จานวนผู้ลงคะแนนช่องนี้ 150 คน จากข้อ 1 คิดค่าคะแนน = 5 คะแนน x 150 = 750
มาก
จานวนผู้ลงคะแนนช่องนี้ 50 คน จากข้อ 1 คิดค่าคะแนน = 4 คะแนน x 50 = 200
ปานกลาง จานวนผู้ลงคะแนนช่องนี้ 15 คน จากข้อ 1 คิดค่าคะแนน = 3 คะแนน x 15 = 45
น้อย
จานวนผู้ลงคะแนนช่องนี้ 5 คน จากข้อ 1 คิดค่าคะแนน = 2 คะแนน x 5 = 10
น้อยที่สุด จานวนผู้ลงคะแนนช่องนี้ 0 คน จากข้อ 1 คิดค่าคะแนน = 1 คะแนน x 0 = 0
3) หาค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
โดยนาค่าคะแนนถ่วงน้าหนักในทุกระดับความพึงพอใจของแต่ละระดับความพึงพอใจ มารวมกันเท่ากับ 1005
แล้วหารด้วยจานวนผู้ตอบแบบพึงพอใจ (220 คน)
-------> (750 + 200 + 45 + 10 + 0) = 4.57
220
4) คานวณร้อยละของความพึงพอใจ
โดยนาคะแนนถ่วงน้าหนักเฉลี่ย คือ 4.57 คูณ 100 หาร 5
-------> 4.57 x 100 = 91.40
5
ดังนั้นได้ข้อสรุปว่าจากแบบพึงพอใจที่มีผู้ตอบทั้งสิ้น 220 คน คิดเป็นค่าความพึงพอใจร้อยละ 91.40
5. แผนการปฏิบัติงาน / งบประมาณจัดสรร (ตามแผนการจัดสรรงบประมาณด้านอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด)
สาหรับปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
งบประมาณจัดสรรสาหรับ 76 จังหวัด จานวนรวมทั้งสิ้น 6,237,700 บาท
6. การรายงานผล (เอกสารที่เกี่ยวข้อง)
ที่
แบบรายงาน
รายละเอียดการรายงาน
ผู้รับผิดชอบ
1 สภ.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของ
ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
อาสาสมัครแรงงาน
อาสาสมัครแรงงาน
ส่งให้กับสานักงานแรงงานจังหวัด
2 สภ. 2 บันทึกการขอรับบริการด้านแรงงานเป็น
ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานแรงงานจังหวัด
รายงานบุคคล และเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่
ภายใน 5 วัน
เกี่ยวข้อง
3 สภ. 3 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจ
รอบที่ 1 (ไตรมาสที่ 1 - 2)
สานักงานแรงงานจังหวัด
การให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายในวันที่ 17 เมษายน 2560)
รอบที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 - 4)
(ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560)
4 สภ. 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้
ส่งรายงานให้กับกลุ่มงาน
สานักงานแรงงานจังหวัด
จ่ายเงินประจาเดือน
สนับสนุนเครือข่ายและประสาน
ภูมิภาค ภายในวันที่ 2 ของเดือน
เป็นประจาทุกเดือน
volunteer_mol@hotmail.com

โทรสาร : 02 232 1169
02 247 9179
หมายเหตุ : สภ.3 และ สภ. 4 ส่งรายงานให้กับกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
E-mail : volunteer_mol@hotmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9179

ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับอาสาสมัครแรงงานระดับตาบลทั่วประเทศ โดยจัดสวัสดิการในรูป
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. เป้าหมายงาน :
เป้าหมายของ
เป้าหมายของสานักงานแรงงานจังหวัด
ตัวชี้วัดกิจกรรม
กิจกรรม
/แบบรายงาน
อาสาสมัครแรงงานระดับตาบล
อาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครแรงงานระดับตาบล จานวน 7,255 คน
ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆละ
ระดับตาบล
ได้รับค่าตอบแทน คนละ 600 บาท
600 บาท (จานวนทั้งสิ้น 7,255 คน) จานวน 7,255 คน
จานวน 12 เดือน
3. รูปแบบการทางาน : กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดตามจานวนอาสาสมัครแรงงานระดับตาบล
เพื่อให้สานักงานแรงงานจังหวัดเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครแรงงานระดับตาบล เป็นรายเดือน โดยนาส่ง
รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือนตามแบบสรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนของอาสาสมัครแรงงาน (สภ.1)
4. ขั้นตอนการทางาน
4.1 กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดตามจานวนอาสาสมัครแรงงานระดับตาบล
4.2 จังหวัดทบทวนคาสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานระดับตาบล พร้อมจัดทาบัตรประจาตัวของอาสาสมัครแรงงาน
ระดับตาบล และจัดทาทาเนียบอาสาสมัครแรงงานระดับตาบล
4.3 มอบหมายภารกิจให้อาสาสมัครแรงงานระดับตาบล ดาเนินการ
4.4 มีการประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตาบล เป็นรายไตรมาส หรือตามระยะเวลาเหมาะสม
4.5 อาสาสมัครแรงงานระดับตาบลรายงานตามแบบ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน
(แบบ สภ.1) ทุกวันที่ 25 ของเดือน
4.6 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานระดับตาบล เป็นรายเดือน
4.7 สานักงานแรงงานจังหวัดรายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแบบรายงาน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
ประจาเดือน (แบบ สภ.4) ทุกวันที่ 2 ของเดือน
5. แผนการปฏิบัติงาน / งบประมาณจัดสรร (ตามแผนการจัดสรรงบประมาณด้านอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด)
สาหรับปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ
จานวน 2 ครั้ง จานวนรวมทั้งสิ้น 52,236,000 บาท
ครั้งที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) จานวน 6 เดือน
ครั้งที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 (เดือนเมษายน – สิงหาคม 2560) จานวน 6 เดือน
ทั้งนี้หากมีการเสียชีวิต ลาออก หรือมีเหตุอันควรให้ตาบลนั้นเว้นว่างจากการมีอาสาสมัครแรงงานระดับตาบล ขอความ
ร่วมมือให้ทางสานักงานแรงงานจังหวัดดาเนินการแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานระดับตาบลคนใหม่ให้ครบตามจานวน
โดยเร็ว

6. การรายงานผล (เอกสารที่เกี่ยวข้อง)
ที่
แบบรายงาน
1 สภ.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครแรงงาน
2 สภ. 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงินประจาเดือน
(มีการปรับเพิ่มเติมสาหรับปี 2560)

รายละเอียดการรายงาน
ผู้รับผิดชอบ
ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
อาสาสมัครแรงงาน
ส่งให้กับสานักงานแรงงานจังหวัด
ส่งรายงานให้กับกลุ่มงาน
สานักงานแรงงานจังหวัด
สนับสนุนเครือข่ายและประสาน
ภูมิภาค ภายในวันที่ 2 ของเดือน
เป็นประจาทุกเดือน
volunteer_mol@hotmail.com

โทรสาร : 02 232 1169
02 247 9179
หมายเหตุ : สภ. 4 ส่งรายงานให้กับกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
E-mail : volunteer_mol@hotmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9179

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดยอาสาสมัครแรงงาน ร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด(เดิม)
เนื่องด้วยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอให้ชะลอการดาเนินการกิจกรรม
ดังกล่าวไว้ก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการขออนุมัติปรับชื่อและแนวทางการดาเนินงาน โดยส่วนกลางจะแจ้งให้
ทราบในลาดับต่อไป

เดิม
1. วัตถุประสงค์ :
1) เพื่ อเฉลิ ม พระเกีย รติพ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในวโรกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
5 ธันวาคม ภายใต้โครงการ “เฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิด”
2) เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครแรงงานได้ร่วมกับภาคีในชุมชนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ/เอกชน/ประชาชนทั่วไป
ได้บาเพ็ญประโยชน์เพือ่ สาธารณะ อันจะเป็นแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านการทากิจกรรมร่วมกันภายใต้โครงการ
“เฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด”
3) เพื่อยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครแรงงานร่วมกับภาคีในชุมชนทุกภาคส่วน ส่งผลให้
การประสานความร่วมมือเพื่อนาบริการด้านแรงงานลงสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้าหมายงาน :
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัดกิจกรรม
เป้าหมายของสานักงานแรงงานจังหวัด/แบบรายงาน
กิจกรรม
เชิงปริมาณ
รายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมรูปถ่ายกิจกรรม
76 จังหวัดได้ดาเนินการจัดกิจกรรม 76 กิจกรรม
76 จังหวัด
ทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชน/
พื้นที่เพื่อเป็นการการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดละ 1 กิจกรรม
3. รูปแบบการทางาน : กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณให้ 76 จังหวัดๆ ละ 7,000 – 8,000 บาท เพื่อให้
สานักงานแรงงานจังหวัดเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม
4. ขั้นตอนการทางาน
4.1 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดสรรงบประมาณให้สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการ “เฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด”จังหวัดละ 1 กิจกรรม
/1 ครั้ง/ปี รวมกิจกรรมทั้งโครงการ 76 ครั้ง
4.2 ให้จังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในลักษณะบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะในชุมชน/
พื้นที่ เช่น การปรับปรุง/ฟื้นฟู/ทาความสะอาดสถานที่ราชการหรือพื้นที่ส าธารณะของชุมชน การปลู กต้นไม้ การบริจาค
โลหิต เป็นต้น โดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 5 ธันวาคม (กรณีที่จังหวัดใดมีความประสงค์กาหนดจัดกิจกรรมในช่วงอื่น
ขอความกรุณาแจ้งเหตุผล/ความจาเป็นให้ส่วนกลางเพื่อรับทราบด้วย)
4.3 ให้อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายเข้าร่วมจั ดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ พร้อมประสานภาคีในชุมชน
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม
4.4 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมรูปกิจกรรมทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด ให้สานักตรวจและ
ประเมินผล กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อสรุปผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมต่อไป

5. แผนการปฏิบัติงาน / งบประมาณจัดสรร (ตามแผนการจัดสรรงบประมาณด้านอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด)
สาหรับปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)
งบประมาณจัดสรรสาหรับ 76 จังหวัด จานวนรวมทั้งสิ้น 540,000 บาท
6. การรายงานผล
แบบรายงาน
รายละเอียดการรายงาน
ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมรูปกิจกรรม
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
สานักงานแรงงานจังหวัด
ทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด
หรือภายหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรม
หมายเหตุ : ส่งรายงานให้กับกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
E-mail : volunteer_mol@hotmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9179

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแรงงานระดับภูมิภาค
1. วัตถุประสงค์ :
1.1) เพื ่อ เสริม สร้า งองค์ค วามรู ้ด ้า นแรงงาน อัน จะเป็น ประโยช น์ต ่อ การปฏิบ ัต ิภ ารกิจ
การประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
1.2) เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการงานด้ า นอาสาสมั ค รแรงงานระหว่ า งหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงแรงงานกับเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
1.3) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงานส่งผลให้เกิดการพัฒนา
แนวทางการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประสิทธิผลอย่างสูงสุด
2. เป้าหมายงาน : ในการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ใช้ในการติดตาม
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
เป้าหมายของ
เป้าหมายของสานักงานแรงงานจังหวัด
ตัวชี้วัดกิจกรรม
กิจกรรม
/แบบรายงาน
เชิงปริมาณ
อาสาสมัครแรงงานผู้เข้ารับการอบรม
7,255 คน
รายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมรูปถ่ายกิจกรรม
จานวน 7,255 คน/ 76 จังหวัด/
76 จังหวัด
ทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด
กิจกรรม
3. รูปแบบการทางาน : กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดย อาสาสมัครแรงงาน เป็นการจัดสรร
งบประมาณเป็นงบรายจ่ายอื่นสาหรับให้กับสานักงานแรงงานจังหวัด ดาเนินการจัดอบรมพร้อมการศึกษาดูงานให้กับ
อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่
4. ขั้นตอนการทางาน
4.1 กระทรวงแรงงานจัดสรรเป้าหมายและโอนเงินเพื่อให้จังหวัดดาเนินการตามหลักเกณฑ์
4.2 สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด กาหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัคร
แรงงาน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ให้กับอาสาสมัครแรงงาน รวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่
เกี่ยวกับภารกิจและข่าวสารข้อมูลด้านแรงงาน แนวทางการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน เทคนิคการจูงใจและให้
คาปรึกษา เป็นต้น จานวนไม่ต่ากว่า 6 ชั่วโมง และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ต่างๆเพื่อน าไปประยุ กต์ ใช้ในการปฏิ บัติงานได้ต่อ ไป จั งหวัด ละ 1 กิจกรรม โดยกรอบแนวทาง
การดาเนินงานจะแจ้งให้ทราบในลาดับต่อไปภายหลังจากการได้ข้อสรุปจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง
อาสาสมัครแรงงาน ประจาปี พ.ศ. 2560
4.3 ประเมินความรู้ก่อนและหลังของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกระทรวง
แรงงานและแนวทางการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน
4.4 จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ในฐานะ “กลไกสาคัญขับเคลื่อนการนาบริการสู่ประชาชนในพื้นที่”

4.5 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมรูปกิจกรรมทั้งรูปเล่มและไฟล์ ข้อมูล จานวน 1 ชุด ให้สานักตรวจและ
ประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
ในภาพรวมต่อไป
5. แผนการปฏิบัติงาน / งบประมาณจัดสรร (ตามแผนการจัดสรรงบประมาณด้านอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด)
การจั ด กิจ กรรมการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานให้ แ ก่อาสาสมัครแรงงานและเครือ ข่ายอาสาสมัครแรงงาน
ภายใต้โครงการเสริ มสร้ างศักยภาพเครือข่ายแรงงานระดับภูมิภาคนี้ เป็น ประเภท “งบรายจ่ายอื่น ”โดยมีกาหนด
ระยะเวลาในการด าเนิ น การส าหรั บ ปฏิ บั ติ งานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในห้ ว งไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 2
(ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) สาหรับกรอบแนวทางการดาเนินงาน ซึ่งกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสาน
ภูมิภาค จะแจ้งให้ทราบต่อไป
งบประมาณจัดสรรสาหรับ 76 จังหวัด จานวนรวมทั้งสิ้น 16,440,200 บาท
6. การรายงานผล
แบบรายงาน
รายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมรูปกิจกรรม
ทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด

รายละเอียดการรายงาน
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
หรือภายหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรม

หมายเหตุ : ส่งรายงานให้กับกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
E-mail : volunteer_mol@hotmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9179

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานแรงงานจังหวัด

โครงการอาสาสมัครต้านภัยยาเสพติด
1. วัตถุประสงค์ :
1.1) เพื่อให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คนลงมาได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกั บโทษภัยของ
ยาเสพติดและตระหนักในปัญหาของยาเสพติด
1.2) เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานซึ่งอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง
ต่ากว่า 10 คนลงมา
2. เป้าหมายงาน : สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คน ที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จานวน 72,550 คน
เป้าหมายของ
เป้าหมายของสานักงานแรงงานจังหวัด
ตัวชี้วัดกิจกรรม
กิจกรรม
/แบบรายงาน
เชิงปริมาณ
จานวนแรงงานในสถานประกอบการ
72,550 คน
รายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมรูปถ่ายกิจกรรม
มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
76 จังหวัด
ทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
72,550 คน
3. รูปแบบการทางาน : กาหนดเกณฑ์เป้าหมายดังนี้
เป้าหมายของจังหวัด = อาสาสมัครแรงงาน 1 คน x สถานประกอบการ(ที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คน) 10 แห่ง
โดยจังหวัดสามารถบริหารจัดการเป้าหมายในภาพรวมได้เอง เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีบริบทสถานประกอบการ
ไม่เหมือนกัน
4. ขั้นตอนการทางาน
4.1 จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน โดยให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และการสร้างเครือข่าย
พร้อมจัดทาสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ (สานักงาน ปปส.จะเป็นผู้กาหนดหลักสูตรเบื้องต้น และแบบฟอร์มรายงาน
สถานการณ์ยาเสพติด)
4.2 อาสาสมัครแรงงานแจกสื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คน จานวน
72,550 คน ซึ่งสื่อรณรงค์ฯ จัดทาโดยสานักงาน ปปส.ที่ได้มีการจัดส่งให้กับสานักงานแรงงานจังหวัดเรียบร้อยแล้ว โดย
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2560 (ไตรมาสที่ 3)***เป็นตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ
4.3 สร้างเครือข่ายผู้นาด้านการต้านภัยยาเสพติด จากเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และสถานประกอบการที่มี
ลูกจ้างต่ากว่า 10 คน อย่างน้อยจังหวัดละ 30 คน โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
งานการส่งเสริมเครือข่ายต้านภัยยาเสพติดในปีต่อไป (ขอความร่วมมือในการดาเนินการสร้างเครือข่ายผู้นาฯเพื่อเป็น จุด
ตั้งต้น ในการดาเนิ น การต่อยอดขอรั บการจั ดสรรงบประมาณและพัฒนางานด้านยาเสพติดในปีงบประมาณถัดไป)
ทั้งนี้ขอให้ทุกจังหวัดดาเนินการ ดังนี้
1) จัดทาทะเบียนรายชื่อเครือข่ายผู้นาต้านภัยยาเสพติด ประจาปี พ.ศ.2560 ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้) พร้อมทั้งสร้างช่องทางในการติดต่อ เช่น กลุ่มไลน์ ฯลฯ ไว้ด้วย
2) ส่ ง ข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ พั ฒ นางานการส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยต้ า นภั ย ยาเสพติ ด ให้ ส านั ก ตรวจและ
ประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2560 (ไตรมาสที่ 3)
4.4 รายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบ NISPA ของสานักงาน ปปส.

5. แผนการปฏิบัติงาน / งบประมาณจัดสรร (ตามแผนการจัดสรรงบประมาณด้านอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด)
การจัดกิจกรรมประชุม รณรงค์แจกสื่อ และสร้างเครือข่ายผู้นาฯ เป็นประเภท “งบรายจ่ายอื่น”โดยมีกาหนด
ระยะเวลาในการด าเนิ น การส าหรั บ ปฏิ บั ติ งานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในห้ ว งไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 3
(ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
งบประมาณจัดสรรสาหรับ 76 จังหวัด จานวนรวมทั้งสิ้น 8,999,800 บาท
6. การรายงานผล
แบบรายงาน
รายละเอียดการรายงาน
รายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบ NISPA ของ
ภายใน 30 กันยายน 2560
สานักงาน ปปส.
หมายเหตุ : ส่งรายงานให้กับกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
E-mail : volunteer_mol@hotmail.com โทรสาร : 02 232 1169, 02 247 9177

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานแรงงานจังหวัด

แบบรายงานผลการดาเนินงานด้านอาสาสมัครแรงงาน
ที่
แบบรายงาน
1 สภ.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครแรงงาน
2 สภ. 2 บันทึกการขอรับบริการด้านแรงงานเป็น
รายงานบุคคล และเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3 สภ. 3 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจ
การให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

4 สภ. 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงินประจาเดือน

รายละเอียดการรายงาน
ผู้รับผิดชอบ
ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
อาสาสมัครแรงงาน
ส่งให้กับสานักงานแรงงานจังหวัด
ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานแรงงานจังหวัด
ภายใน 5 วัน
รอบที่ 1 (ไตรมาสที่ 1 - 2)
สานักงานแรงงานจังหวัด
(ภายในวันที่ 17 เมษายน 2560)
รอบที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 - 4)
(ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560)
ส่งรายงานให้กับกลุ่มงาน
สานักงานแรงงานจังหวัด
สนับสนุนเครือข่ายและประสาน
ภูมิภาค ภายในวันที่ 2 ของ
เดือนเป็นประจาทุกเดือน
volunteer_mol@hotmail.com

5 แบบคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ปี 2560

6 แบบตัวอย่าง
- รายงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
(ชะลอการดาเนินงานกิจกรรมไว้ก่อน)
- รายงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย
แรงงานระดับภูมิภาค
7 รายงานผลการดาเนินงานด้านอาสาสมัคร
แรงงาน ประจาปี 2560

โทรสาร : 02 232 1169
02 247 9179
ส่งแบบลงความเห็นการพิจารณา สานักงานแรงงานจังหวัด
คัดเลือกฯ ประวัติและผลงานของ
อาสาสมัครแรงงานทั้งรูปเล่มและ
ไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด ให้ กลุ่ม
สนับสนุนเครือข่ายและประสาน
ภูมิภาค
ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อม สานักงานแรงงานจังหวัด
รูปถ่ายกิจกรรมทั้งรูปเล่มและ
ไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
หรือภายหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรม ภายใน 2 สัปดาห์
ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อม สานักงานแรงงานจังหวัด
รูปถ่ายกิจกรรมทั้งรูปเล่มและ
ไฟล์ข้อมูล จานวน 1 ชุด
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน
ที่

เอกสาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1
2
3

ใบสมัครงาน
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ
แบบขอรับสิทธิประโยชน์
ด้านต่างๆ
แบบสมัครเป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40

สานักงานจัดหางานจังหวัด
สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

อาสาสมัครแรงงาน
อาสาสมัครแรงงาน
อาสาสมัครแรงงาน

สานักงานประกันสังคมจังหวัด

อาสาสมัครแรงงาน
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ผู้รับผิดชอบ

