ก

คำนำ
ภารกิจในการให้การดูแล และคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นภารกิจที่กระทรวงแรงงาน
ตระหนักและให้ความสาคัญยิ่ง
ภายใต้นโยบายการนาบริการด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ กระทรวงแรงงาน
ได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานขึ้น เพื่อนาบริการสู่ประชาชนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนหรือพื้นที่ห่างไกล
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐได้โดยง่ายและทั่วถึง โดยมุ่งหวังว่าการได้รับบริการด้านแรงงานอย่างทั่วถึง
และทันเหตุการณ์จะนามาซึ่งการลดปัญหาด้านแรงงานได้อย่างแท้จริง
สานักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
สาหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานได้ทราบถึงแนวทางการดาเนินงานและสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน
วิธีการ และเป้าหมาย ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
สานักตรวจและประเมินผล
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๑

บทที่ ๑
ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับศูนย์บริการร่วม
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเป็นการปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดของการดาเนินงานจากแบบราชการดั้งเดิม
ไปสู่แบบราชการแนวใหม่โดยเน้นการดาเนินนโยบายเชิงรุกที่ยึดความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ โดยมี
แนวคิดพื้นฐานที่สาคัญซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ
(๑) การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centered) หลักการนี้มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
กาหนดและตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนงานให้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องศึกษาถึงความต้องการของประชาชน
และสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักในการดาเนินงานทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การออกแบบ
และพัฒนากระบวนงานบริการ จนถึงขั้นตอนการส่งมอบบริการ
(๒) การบูรณาการงานบริการ (Service Integration) ศูนย์บริการร่วมอาจมีกระบวนงานบริการที่มีการ
บูรณาการในระดับกรม/สานักงาน เพื่อดาเนินการรับเรื่องหรือคาขอของประชาชนในงานบริการหลายประเภท
หรือมีการบูรณาการเบ็ดเสร็จก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานบริการที่นามารวมนั้น ๆ
(๓) การมุ่งเน้นผลลัพธ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Result-Oriented) กล่าวคือ มีการพัฒนา
ระบบการติดตามและประเมินผล ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริการให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงาน
(๔) การอิงฐานการตลาด (Market-Based) ศูนย์บริการร่วมจาเป็นต้องมีการดาเนินกิจกรรมเชิงตลาด
ในลักษณะเดียวกับหน่วยบริการภาคเอกชน เช่น การศึกษาและวิเคราะห์ทาเลที่ตั้งที่เหมาะสมของหน่วยให้บริการ
การศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และลักษณะบริการใหม่ๆที่จะส่งมอบและส่งเสริมการมาใช้บริการ
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการบริการ การพัฒนาตราบริการ (Brand) สาหรับงานบริการของภาครัฐ
ตลอดจนการเข้าถึงและการรักษาความสัมพันธ์ผู้รับบริการ
แนวคิดทั้งสี่ประการข้างต้น เป็นส่วนสนับสนุนที่สาคัญของการดาเนินงานของศูนย์บริการร่วม ที่จะ
สนับสนุนการดาเนินชีวิตของประชาชนและการดาเนินธุรกิจของภาคเอกชนให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างทันเวลา
และทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
๑.๒ หลักการของศูนย์บริการร่วม
ศูนย์บริการร่วมตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
(๑) ศูนย์บริการร่วมกระทรวง/จังหวัด มิใช่เป็นการรวมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริการหลาย ๆ เรื่อง
จากหลาย ๆ ส่วนราชการมานั่งรวมไว้ที่เดียวกัน แต่เป็นกรณีที่กระทรวง/จังหวัด ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จานวนหนึ่ง
เป็นผู้รับและให้บริการทุกเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง/จังหวัดนั้น โดยจัดสถานที่ไว้ให้ชัดเจน
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการอื่นๆที่มาติดต่อทราบและสามารถติดต่อได้ง่ายและสะดวก
(๒) ศูนย์บริการร่วมจะต้องมีแบบพิมพ์หรือแบบฟอร์มของงานบริการทุกเรื่อง (ถ้ามี) ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกระทรวง/จังหวัด ที่นามาไว้ ณ ศูนย์บริการร่วม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ จะทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบคาขอ
แทนส่วนราชการเจ้าของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมแล้วบริการให้แล้วเสร็จหรือส่งเรื่อง
ต่อไปยังผู้มีอานาจพิจารณาของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง แล้วแต่กรณี

คู่มือการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 256๓

๒
(๓) หากงานบริการใดไม่สามารถดาเนินการให้เบ็ดเสร็จได้ทันที ณ เวลาที่ขอรับบริการ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมติดตามความคืบหน้าจากส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หากผู้รับบริการ
ติดต่อมาเพื่อขอทราบความคืบหน้า
(๔) ส่วนราชการในกระทรวง/จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมจะต้องจัดรูปแบบ
การปฏิบัติราชการให้เกิดการประสานงาน โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวง/จังหวัดจัดตั้งขึ้น
(๕) การดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวง/จังหวัด มุ่งให้แต่ละกระทรวง/จังหวัด จัดให้มีขึ้น
สาหรับงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวง/จังหวัดเป็นหลัก แต่เมื่อกระทรวง/จังหวัดใด สามารถจัดตั้ง
และดาเนินการศูนย์บริการร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว กระทรวง/จังหวัดนั้น อาจร่วมมือและประสาน
การปฏิบัติราชการกับศูนย์บริการร่วมของต่างกระทรวง/จังหวัดได้ในงานที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันในอนาคต
(๖) หากกฎหมายหรือระเบียบใดเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของศูนย์บริการร่วม ส่วนราชการนั้น
มีหน้าที่ต้องแจ้งสานักงาน ก.พ.ร. ทราบ เพื่ อเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการแก้ไขปรับปรุงหรือหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่จะทาให้การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมสามารถดาเนินการได้ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกา
๑.๓ กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
(๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตรา ๓๐ กาหนดให้ ในกระทรวงหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการ
ภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใด ๆ ที่เป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ในกระทรวงเดียวกัน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว
มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งกาหนดให้ในศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา ๓๐ ให้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องราว
ต่าง ๆ และดาเนินการส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไป โดยให้มีข้อมูลและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของทุกส่วนราชการในกระทรวง รวมทั้งแบบคาขอต่าง ๆ ไว้ให้พร้อมที่จะ
บริการประชาชนได้ ณ ศูนย์บริการร่วม
มาตรา ๓๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ และปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ จัดให้
ส่วนราชการที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในเรื่องเดียวกันหรือต่อเนื่องกันในจังหวัด อาเภอ
หรือกิ่งอาเภอนั้น ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วมไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ หรือที่ว่าการกิ่งอาเภอ
หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชนทราบ และให้นาความใน มาตรา ๓๐ และ มาตรา ๓๑
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
(๒) มติคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ได้เห็นชอบแนวทางในการดาเนินการพัฒนาระบบ
ราชการไทย ซึ่งกาหนดทิศทางและประเด็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไทยที่สาคัญไว้ประการหนึ่ง
คือ การพัฒนารูปแบบการบริการประชาชน โดยใช้รูปแบบการจัดการหน่วยเคลื่อนที่ไปตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
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๓

๑.๔ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๑) วิสัยทัศน์
องค์กรที่เป็นเลิศด้านการประสานและขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน
๒) พันธกิจ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา ข้อมูล เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย แปลงนโยบายเป็น
แนวทางและแผนปฏิบัติราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงแรงงาน
(๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงแรงงาน จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง
แรงงานเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และมุ่งผลสัมฤทธิ์
(๓) กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้ง
ประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
(๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศและพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
(๕) ส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย ภาวะเศรษฐกิจแรงงานและสังคม การพัฒนาค่าจ้าง และรายได้ของ
ประเทศ และงานด้านการแรงงาน

๓) ประเด็นยุทธศาสตร์
(๑) พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๒) บริการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง
(๓) บูรณาการสร้างเครือข่ายและการให้บริการอย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
(๔) บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
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๔

๑.๕ โครงสร้างส่วนราชการของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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๕

บทที่ ๒
ข้อมูลทั่วไปศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
๒.๑ ความเป็นมา
กระทรวงแรงงาน มีนโยบายนาบริการด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนในทุกระดับพื้นที่ โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้เริ่มให้มีการดาเนินการโครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานเป็นโครงการ
นาร่อง จานวน ๔ แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก ลาพูน ภูเก็ต และจังหวัดยะลา
โดยนาแนวคิดพื้นฐานการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีเป้าหมายสาคัญสูงสุด คือ การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - centered) และมุ่งให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ปัจจุบันมีจานวนทั้งสิ้น ๖๔ แห่ง ๖๒ จังหวัด (๒ แห่งในจังหวัด
มหาสารคาม และจังหวัดนนทบุรี)
๒.๒ วัตถุประสงค์
- เพื่อนาบริการด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนและเน้นให้บริการความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่
- เพื่ออานวยความสะดวกในการขอรับบริการ ประชาชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง
- เพื่อบูรณาการงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชน ณ จุดเดียว
๒.๓ ประเภทการให้บริการ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน มีการให้บริการงาน ๓ ประเภท ได้แก่
(๑) การให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร หมายถึง การรวมงานบริการด้านการให้ข้อมูล/ข่าวสารของส่วนราชการ
ในสังกัด เพื่อให้ข้อมูล/ข่าวสารเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการก่อนที่จะเข้าสู่บริการอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยนาพาผู้รับบริการ
ให้สามารถเข้าถึงบริการที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
(๒) การให้บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ หมายถึง การให้บริการรับคาร้องหรือคาขอของประชาชนในงานบริการ
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง แต่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันที ต้องส่งเรื่องต่อไปยังผู้มีอานาจ
พิจารณาของส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพื่อดาเนินการต่อไป การให้บริการประเภทนี้จะช่วยอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการยื่นเรื่องขอรับบริการหลาย ๆ เรื่องพร้อมกันในคราวเดียว ซึ่งมักจะใช้กับงานบริการที่มีความซับซ้อน
และต้องมีขั้นตอนเฉพาะที่ไม่สามารถดาเนินการให้เสร็จทันทีได้
(๓) การให้บริการเบ็ดเสร็จ หมายถึง การให้บริการตามคาร้องหรือคาขอของประชาชนในงานบริการ
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ที่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันทีโดยไม่ต้องส่งเรื่องไปยังส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
๒.๔ ช่องทางการให้บริการ
งานบริการต่าง ๆ ในแต่ละประเภทอาจมีการให้บริการโดยผ่านช่องทาง ดังนี้
- สานักงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการโดยตรง
- เว็บไซต์
- Call Center (ทางโทรศัพท์)
- อื่น ๆ
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๖

๒.๕ คาจากัดความ
การบริการประชาชน หมายถึง การดาเนินการของส่วนราชการจนแล้วเสร็จตามคาขอของประชาชน
ที่ยื่นขอตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือสัญญาที่ส่วนราชการทากับผู้รับบริการเพื่อให้ส่วนราชการ
กระทาการอันมีผลในทางราชการไม่ว่าในทางที่สมประโยชน์แก่ผู้ยื่นคาขอหรือไม่ เช่นการอนุญาต การขออนุมัติ
การรับรอง การรับจดทะเบียน และการรับเรื่อง
การบริการร่วม หมายถึง การเชื่อมโยงและนากระบวนงานที่หลากหลายจากส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัด
กระทรวงหรือจังหวัดมารวมไว้ ณ สถานที่เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการอื่น ๆ สามารถรับบริการ
จากภาครัฐได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ณ จุดเดียว
๒.๖ คณะกรรมการและคณะทางาน
๑) คณะกรรมการกากับดูแลและติดตามการดาเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ส่วนกลาง)
แต่งตัง้ โดยปลัดกระทรวงแรงงาน มีอานาจหน้าที่
(๑) กาหนดกรอบ แนวทาง และวางแผนการดาเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
(๒) กากับ ดูแล ติดตามและพัฒ นากระบวนการทางานของศู นย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
ให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
(๓) แต่งตั้งคณะทางานได้ตามความจาเป็น
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ปลัดกระทรวงแรงงานมอบหมาย
๒) คณะทางานพัฒนาศักยภาพการดาเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ส่วนกลาง)
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกากับ ดูแลและติดตามการดาเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน มีอานาจหน้าที่
(๑) ขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริม การดาเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ให้มีการ
พัฒนาคุณภาพของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ตามแนวทางที่คณะกรรมการกากับ ดูแล และติดตาม
การดาเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน กาหนด
(๒) ทบทวน วางแผน จัดทา และพัฒนากระบวนงานบริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
(๓) พัฒ นาองค์ความรู้ เกี่ย วกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
(๔) ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
(๕) จัดทารายงานติดตามและสรุปผลการดาเนินการตามแผนการดาเนินงานของศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกากับ ดูแล และติดตามการดาเนินการศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงานมอบหมาย
๓) คณะกรรมการกากับ ดูแลและติดตามการดาเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานระดับ
จังหวัด(ส่วนภูมิภาค) แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด มีอานาจหน้าที่
(๑) บริหารจัดการ การดาเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ในระดับจังหวัด
(๒) ทบทวนและพิจารณากาหนดกรอบ แนวทาง วางแผน และประสานการดาเนินการศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน
(๓) ติดตาม และพัฒนาภารกิจการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกากับ ดูแล และติดตามผลการดาเนินการศูนย์ บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน (ส่วนกลาง) มอบหมาย
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๗

บทที่ ๓
รายชื่อศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานและกระบวนงานบริการ
๓.๑ รายชื่อศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (เรียงตามวันที่จัดตั้ง)
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

จังหวัด
ลำพูน
ภูเก็ต
ยะลำ
พังงำ
ตำก
นครพนม
สุโขทัย
พิษณุโลก
จันทบุรี
ปรำจีนบุรี
สระแก้ว
นครศรีธรรมรำช
นครสวรรค์
ตรำด
สุรำษฎร์ธำนี
อุบลรำชธำนี
ปัตตำนี
ประจวบคีรีขันธ์
ลำปำง
ลพบุรี
นครปฐม
ปทุมธำนี
หนองคำย
สุพรรณบุรี
ขอนแก่น
นครรำชสีมำ
ระยอง
สกลนคร
เชียงรำย
กระบี่
ชลบุรี
พระนครศรีอยุธยำ
เพชรบูรณ์
บุรีรัมย์
แม่ฮ่องสอน

สถานที่ตั้งปัจจุบัน
ที่ว่ำกำรอำเภอป่ำซำง
ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี อำเภอเมือง
ศูนย์รำชกำรกระทรวงแรงงำน อำเภอเมือง
ศูนย์ฝกึ อบรมอุตสำหกรรมท่องเทีย่ วอันดำมัน อำเภอตะกัว่ ป่ำ
อำคำรพำณิชย์ เลขที่ ๒/๖-๗ ถนนเยลลี่อุทิศ อำเภอแม่สอด
ที่ว่ำกำรอำเภอธำตุพนม
ที่ว่ำกำรอำเภอสวรรคโลก
ห้ำงสรรพสินค้ำเทสโก้โลตัส สำขำท่ำทอง อำเภอเมือง
ที่ว่ำกำรอำเภอโป่งนำร้อน
ที่ว่ำกำรอำเภอศรีมหำโพธิ์
เทศบำลเมืองอรัญประเทศ
ที่ว่ำกำรอำเภอทุ่งสง
ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี อำเภอเมือง
อำคำรพำณิชย์ เลขที่ ๒๑/๓๘ ถนนมำบค้ำงคำว อำเภอเกำะช้ำง
ที่ว่ำกำรอำเภอเกำะพะงัน
ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี อำเภอเมือง
ศำลำกลำงจังหวัด อำเภอเมือง
ศูนย์กำรค้ำมำร์เก็ตวิลเลจหัวหิน อำเภอหัวหิน
ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี อำเภอเมือง
ที่ว่ำกำรอำเภอพัฒนำนิคม
ศำลำกลำงจังหวัด (ส่วนหน้ำ) อำเภอเมือง
ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี อำเภอคลองหลวง
ที่ว่ำกำรอำเภอโพนพิสัย
ที่ว่ำกำรอำเภอสำมชุก
ที่ว่ำกำรอำเภอชุมแพ
ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์ อำเภอเมือง
ห้ำง แพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น (ห้ำงแหลมทอง)
ที่ว่ำกำรอำเภอสว่ำงแดนดิน
ที่ว่ำกำรอำเภอแม่สำย
โรงเรียนชุมชนบ้ำนศำลำด่ำน ตำบลศำลำด่ำน อำเภอเกำะลันตำ
นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร อำเภอเมืองชลบุรี
ที่ว่ำกำรอำเภอบำงปะอิน
ที่ว่ำกำรอำเภอบึงสำมพัน
สำนักงำนประกันสังคมสำขำนำงรอง อ.นำงรอง
ศำลำสร้ำงองค์ควำมรูเ้ ทศบำลตำบลปำย อำเภอปำย
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วันที่จัดตั้ง
๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๘
๔ เมษำยน ๒๕๔๘
๓๐ พฤษภำคม ๒๕๔๘
๑๙ ตุลำคม ๒๕๔๘
๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๙
๑๗ เมษำยน ๒๕๔๙
๓๐ เมษำยน ๒๕๔๙
๑ พฤษภำคม ๒๕๔๙
๓๑ กรกฎำคม ๒๕๔๙
๑ สิงหำคม ๒๕๔๙
๑ สิงหำคม ๒๕๔๙
๙ สิงหำคม ๒๕๔๙
๑ กันยำยน ๒๕๔๙
๑ ตุลำคม ๒๕๔๙
๘ ธันวำคม ๒๕๔๙
๓ มกรำคม ๒๕๕๐
๘ มีนำคม ๒๕๕๐
๒๒ พฤษภำคม ๒๕๕๐
๑ มกรำคม ๒๕๕๑
๙ มกรำคม ๒๕๕๑
๑๘ มกรำคม ๒๕๕๑
๒๓ มกรำคม ๒๕๕๑
๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑
๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑
๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑
๑ พฤษภำคม ๒๕๕๑
๑๖ มิถุนำยน ๒๕๕๑
๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๒
๑๐ มีนำคม ๒๕๕๒
๑๘ มีนำคม ๒๕๕๒
๑ มกรำคม ๒๕๕๓
๑๔ มิถุนำยน ๒๕๕๓
๕ สิงหำคม ๒๕๕๓
๒๗ สิงหำคม ๒๕๕๓
๑๘ ตุลำคม ๒๕๕๓

๘
ที่
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

จังหวัด
ชัยภูมิ
อุดรธำนี
สมุทรสำคร
มหำสำรคำม (๑)
รำชบุรี
น่ำน
พิจิตร
พะเยำ
มุกดำหำร
สระบุรี
อุทัยธำนี
เชียงใหม่
แพร่
มหำสำรคำม (๒)
เพชรบุรี
นนทบุรี (๑)
ตรัง
กำฬสินธุ์
สุรินทร์
สมุทรปรำกำร
ยโสธร
ระนอง
ชุมพร
ศรีสะเกษ
สตูล
บึงกำฬ
ร้อยเอ็ด
กำแพงเพชร
นนทบุรี (๒)

สถานที่ตั้งปัจจุบัน
ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี อำเภอเมือง
ที่ว่ำกำรอำเภอหนองหำน
เทศบำลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
ที่ว่ำกำรอำเภอพยัคฆภูมิพสิ ัย
ที่ว่ำกำรอำเภอดำเนินสะดวก
สำนักงำนประกันสังคมน่ำน สำขำปัว อำเภอปัว
ที่ว่ำกำรอำเภอตะพำนหิน
อำคำรเลขที่ ๔๖๓/๑๔ ม.๔ ต.หย่วน อำเภอเชียงคำ
ที่ว่ำกำรอำเภอคำชะอี
ศูนย์กำรเรียนรู้อดิตยำเบอร์ล่ำ อำเภอแก่งคอย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองกำรุ้ง อำเภอบ้ำนไร่
ที่ว่ำกำรอำเภอจอมทอง
ที่ว่ำกำรอำเภอวังชิน
ที่ว่ำกำรอำเภอเชียงยืน
ที่ว่ำกำรอำเภอเขำย้อย
ศูนย์บริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำเวสต์เกต
ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี อำเภอเมือง
ที่ว่ำกำรอำเภอห้วยผึง
ที่ว่ำกำรอำเภอท่ำตูม
ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซีสมุทรปรำกำร อำเภอเมือง
ที่ว่ำกำรอำเภอเลิงนกทำ
ที่ว่ำกำรอำเภอกระบุรี
ที่ว่ำกำรอำเภอหลังสวน
ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี อำเภอเมือง
ที่ว่ำกำรอำเภอละงู
ที่ว่ำกำรอำเภอเซกำ
ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี อำเภอเมือง
เทศบำลตำบลสลกบำตร อำเภอขำณุวรลักษณ์บรุ ี
ศูนย์บริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ชัน ๓ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ
สำขำแจ้งวัฒนะ
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วันที่จัดตั้ง
๙ กันยำยน ๒๕๕๔
๑ สิงหำคม ๒๕๕๕
๒๖ กันยำยน ๒๕๕๕
๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕
๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕
๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕
๓ ธันวำคม ๒๕๕๕
๓ ธันวำคม ๒๕๕๕
๓ ธันวำคม ๒๕๕๕
๓ ธันวำคม ๒๕๕๕
๘ มกรำคม ๒๕๕๖
๙ กันยำยน ๒๕๕๖
๑๗ กันยำยน ๒๕๕๖
๒๓ มกรำคม ๒๕๕๗
๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗
๔ มีนำคม ๒๕๕๗
๓๐ มีนำคม ๒๕๕๗
๑ เมษำยน ๒๕๕๗
๙ เมษำยน ๒๕๕๗
๑ พฤษภำคม ๒๕๕๗
๑ พฤษภำคม ๒๕๕๗
๑ พฤษภำคม ๒๕๕๗
๑ พฤษภำคม ๒๕๕๗
๖ มีนำคม ๒๕๕๘
๑ เมษำยน ๒๕๕๘
๖ พฤษภำคม ๒๕๕๘
๒ มิถุนำยน ๒๕๕๘
๑๙ ตุลำคม ๒๕๕๘
ตุลำคม ๒๕๖๐

๙
๓.๓ กระบวนงานบริการ
ที่ป ระชุม คณะทำงำนพัฒนำศักยภำพกำรดำเนินกำรศูนย์บริก ำรร่ว มกระทรวงแรงงำน ครังที่ ๑/
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยำยน ๒๕๖๒ ได้มีพิจำรณำให้มีกำรปรับปรุงหมวดหมู่และงำนบริกำรใหม่ เพื่อให้สอด
ครองกับงำนบริ กำรของแต่ ละหน่ วยงำนในสั งกั ดกระทรวงแรงงำน รวมถึงควำมสะดวกต่อกำรให้ บริ กำรและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำน โดยแบ่งเป็น ๑๓ หมวด ๙๐ งำนบริกำร แบ่งเป็นกำรให้บริกำร หลัก ๓ ประเภท ได้แก่
๑. ข้อมูลข่ำวสำร ๙๐ งำน ๒. รับเรื่อง-ส่งต่อ ๒๖ งำน และ ๓. เบ็ดเสร็จ ๑๐ งำน
รายชื่องานบริการและประเภทการให้บริการ
ที่

รายชื่องานบริการ

ประเภทการให้บริการ
ข้อมูล รับเรื่อง เบ็ดเสร็จ
ข่าวสาร ส่งต่อ

ติดตาม
ผล

กรมการจัดหางาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1. หมวดส่งเสริมการมีงานทา
รับลงทะเบียนผูส้ มัครงานในประเทศ ผ่านเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th (URL เข้าใช้งาน
smartjob.doe.go.th)
รับลงทะเบียนนายจ้างผ่านเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th (URL เข้าใช้งาน smartjob.doe.go.th)
รับแจ้งตาแหน่งงานว่างผ่านเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th (URL เข้าใช้งาน smartjob.doe.go.th)
บริการนายจ้างคัดรายชื่อผู้สมัครงานผ่านเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th (URL เข้าใช้งาน
smartjob.doe.go.th)
แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ ด้วยระบบ Internet
www.employmentguide.doe.go.th
ให้คาแนะนาด้านการประกอบอาชีพ
ให้คาแนะนาด้านการรับงานไปทาที่บ้าน
รับแบบคาขอจดทะเบียนผู้รับงานไปทาที่บ้าน (บุคคล) ท.ร.บ.1
รับแบบคาขอจดทะเบียนผู้รับงานไปทาที่บ้าน (กลุ่มบุคคล) ท.ร.บ.2
รับแบบฟอร์มใบลงทะเบียนผู้ว่าจ้างผู้รับงานไปทาที่บ้าน (แบบฟอร์ม)
ให้คาแนะนาการจดทะเบียนเป็นบริษัทจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศ
ให้คาแนะนาข้อมูลข่าวสารและการหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
รับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
2. หมวดการไปทางานต่างประเทศ
ให้คาแนะนาการจดทะเบียนเป็นบริษัทจัดหางานในประเทศให้คนหางานไปทางานต่างประเทศ
ให้คาแนะนาการเดินทางไปทางานต่างประเทศด้วยตนเอง
ให้คาแนะนาการแจ้งการเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศ
ไทยเป็นการชั่วคราว
ให้คาแนะนาการไปทางานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง
ให้คาแนะนาคนหางานไปทางานในต่างประเทศกับบริษัทจัดหางาน
ให้คาแนะนาการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางานในต่างประเทศ
รับลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ไปทางานต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ (E-service) URL : http://toea.doe.go.th
ให้คาแนะนาการขอคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการไปทางานต่างประเทศ
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ที่

รายชื่องานบริการ

ประเภทการให้บริการ

ติดตาม
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23
24
25
26
27
28
29
30
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35
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45
46
47

3. หมวดแรงงานต่างด้าว
ให้คาแนะนาการขอรับใบอนุญาตทางานครั้งแรกหรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุ
ให้คาแนะนาการขอรับใบอนุญาตทางานสาหรับคนต่างด้าวที่ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
โดยนายจ้างยื่นขอรับใบอนุญาตแทน
ให้คาแนะนาการขอรับใบอนุญาตทางานสาหรับคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศ/คนต่างด้าวที่เข้าเมือง
โดยผิดกฎหมายและอยูร่ ะหว่างรอการส่งกลับ/คนต่างด้าวที่เกิดในประเทศแต่ไม่ได้สัญชาติไทย/
คนต่างด้าวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติ
ให้คาแนะนาการขอต่ออายุใบอนุญาตทางานคนต่างด้าว
ให้คาแนะนาการขอรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชารุดหรือสูญหาย
ให้คาแนะนาการแจ้งการจ้างคนต่างด้าว (ในส่วนนายจ้าง) และการแจ้งการเข้าทางานของคนต่างด้าว
(ในส่วนคนต่างด้าว)
ให้คาแนะนาการแจ้งยกเลิกการอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
ให้คาแนะนาการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตทางาน
ให้คาแนะนาการขอใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวสาหรับคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น
ให้คาแนะนาการขอรับใบอนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ให้คาแนะนาการขอรับใบแทนใบอนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ให้คาแนะนาการแจ้งเข้าทางานของคนต่างด้าว กรณีมีการเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมา
ให้คาแนะนาการจดทะเบียนเป็นบริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
4. หมวดพัฒนาฝีมือแรงงาน (ประชาชน)
รับแบบสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน/ฝึกเตรียมเข้ำทำงำน/ฝึกยกระดับฝีมือ/ฝึกอำชีพเสริม
(กพร.๑๐๑)
รับแบบสมัครเข้ำรับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ (กพร. ๒๐๑)
ให้แนะนำกำรเรียนรู้กำรฝึกอบรมพัฒนำฝีมือแรงงำน (วีดีทัศน์) DSD Video Training ผ่ำนเว็บไซต์
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
ให้คำแนะนำกำรประเมินเพื่อรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ
5. หมวดพัฒนาฝีมือแรงงาน (สถานประกอบการ)
ให้คำแนะนำกำรขึนทะเบียนผูป้ ระกอบกิจกำร
ให้คำแนะนำกำรขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ดำเนินกำรฝึกภำยใต้พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ ของสถำนประกอบกำร
ให้คำแนะนำกำรออกเครื่องหมำยมำตรฐำนฝีมือแรงงำนให้แก่สถำนประกอบกำร
ให้คำแนะนำกำรขออนุญำตเป็นศูนย์ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
6. หมวดงานด้านการคุ้มครองแรงงาน
รับแบบแจ้งกำรจ้ำงลูกจ้ำงเด็ก อำยุต่ำกว่ำ ๑๘ ปี (คร.๒)
รับแจ้งกำรสินสุดกำรจ้ำงลูกจ้ำงเด็กอำยุต่ำกว่ำ ๑๘ ปี (คร. ๔)
รับแบบคำร้องเรียนงำนตรวจแรงงำน (แบบฟอร์ม)
ให้คำแนะนำกำรรับเรื่องร้องทุกข์ตำมกฎหมำยคุม้ ครองแรงงำน
คู่มือการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 256๓
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๑๑

ประเภทการให้บริการ

ที่

รายชื่องานบริการ

ติดตาม
ผล
ข้อมูล รับเรื่อง เบ็ดเสร็จ
ข่าวสาร

48 ให้คำแนะนำกำรรับและพิจำรณำวินจิ ฉัยคำร้อง (มำตรำ ๑๒๓ - ๑๒๔ แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
พ.ศ. ๒๕๔๑) และมำตรำ ๓๓-๓๔ แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงำนไปทำที่บ้ำน พ.ศ. ๒๕๓๓
49 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหำข้อกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน
50 ประชำสัมพันธ์หลักสูตรกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้ำที่ตำมกฎหมำยแรงงำนคุ้มครองแรงงำน
7. หมวดงานด้านความปลอดภัยแรงงาน
51 รับเรื่องร้องเรียนงานตรวจความปลอดภัยในการทางาน
8. หมวดงานด้านสวัสดิการแรงงาน
52 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรยื่นคำร้องของลูกจ้ำง กรณีนำยจ้ำงย้ำยสถำนประกอบกิจกำรตำมมำตรำ
๑๒๐ แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑
53 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหำข้อกฎหมำยด้ำนสวัสดิกำรแรงงำน
54 ให้คำแนะนำกำรจัดสวัสดิกำรนอกกฎหมำย เช่น กำรจัดตังมุมนมแม่ ศูนย์รับเลียงเด็กใน สปก.
กำรจัดสวัสดิกำรแบบยืดหยุ่น
55 ให้คำแนะนำกำรขอกู้ยมื เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงำน
56 ให้คำแนะนำกำรดำเนินกิจกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน สปก. เช่น โรงงำนสีขำว มยส.
9. หมวดงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย
57 ให้คำแนะนำกำรส่งเสริมควำมรู้มำตรฐำนแรงงำนไทยและควำมรับผิดชอบทำงสังคมด้ำนแรงงำน
(Corporate Social Responsibility : CSR) แก่นำยจ้ำง/ลูกจ้ำง
58 ให้คำแนะนำกำรส่งเสริม สปก. เพือ่ นำแนวปฏิบัติที่ดี (GLP) ไปใช้บริหำรจัดกำรแรงงำน
สานักงานประกันสังคม
10. หมวดเงินสมทบและฐานทะเบียน
59 รับแบบคำขอเป็นผู้ประกันตน มำตรำ ๓๙ (สปส.๑-๒๐)
60 รับแบบหนังสือแจ้งกำรสินสุดควำมเป็นผู้ประกันตน มำตรำ ๓๓ (สปส.๖-๐๙) มำตรำ ๓๙ (สปส.๑-๒๑)
61 รับแบบแจ้งควำมจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน มำตรำ ๔๐ (สปส.๑-๔๐/๒)
62 รับแบบเลือกสถำนพยำบำลในกำรรับบริกำรทำงกำรแพทย์ (สปส.๙-๐๒)
63 รับแบบคำขอส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนโดยหักบัญชีธนำคำร
64 รับแบบแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของนำยจ้ำง (สปส. ๖-๑๕)
65 รับแบบคำขอรับเงินสมทบและเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ำยล่วงหน้ำกรณียกเลิกบำนำญชรำภำพ
(สปส.๑-๔๐/๖)
66 รับแบบคำขอรับเงินคืนสำหรับผู้ประกันตนที่ทำงำนกับนำยจ้ำงหลำยรำย (สปส.๑-๒๓/๒)
67 รับแบบคำขอรับเงินคืนสำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (สปส.๑-๒๓/๓)
68 รับขึนทะเบียนผู้ประกันตนหรือกำรแจ้งรับผู้ประกันตน เข้ำทำงำน
69 รับแจ้งเปลีย่ นทำงเลือกกำรส่งเงินสมทบผู้ประกันตน มำตรำ ๔๐
70 รับเรื่องร้องเรียนผู้ประกันตน
71 รับขึนทะเบียนผู้ประกันตน มำตรำ ๔๐ ผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนประกันสังคม
72 บริกำรตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม ศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงแรงงำน (MOL Smart Service)
73 ให้คำแนะนำกำรชำระเงินสมทบตำมมำตรำ ๓๓, ๓๙
74 ให้คำแนะนำกำรขึนทะเบียนนำยจ้ำง กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
75 ให้คำแนะนำกำรชำระเงินสมทบจำกนำยจ้ำงกองทุนเงินทดแทนของนำยจ้ำง
คู่มือการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 256๓
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๑๒
ที่

รายชื่องานบริการ

76
77
78
79

ให้คำแนะนำกำรขอมีบตั รประกันสังคมของผู้ประกันตนที่เป็นแรงงำนต่ำงด้ำว
ให้คำแนะนำกำรกำหนดสิทธิ/กำรเปลี่ยนสถำนพยำบำลในกำรรับบริกำรทำงกำรแพทย์
ให้คำแนะนำกำรขอรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ชำระไว้แล้วคืน
ให้คำแนะนำกำรเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตนผ่ำนระบบ e-service
๑๑. หมวดสิทธิประโยชน์
รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมทุกกรณี
รับแบบขอรับเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจากกองทุนเงินทดแทน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
1๒. หมวดงานด้านแรงงาน
บริกำรข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน
บริกำรข้อมูลอัตรำค่ำจ้ำงขันต่ำ/ค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ/ค่ำจ้ำงรำยชั่วโมงสำหรับนักเรียน นิสิต
นักศึกษำ
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลภำรกิจ กระทรวงแรงงำน ทุกกรม
บริการตรวจสอบสิทธิ์การขอรับเงินคืนภาษีจากการไปทางานต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (E-service) URL : http://toea.doe.go.th
บริกำรรับคำร้องขอคืนเงินภำษี และสิทธิประโยชน์แรงงำนไทยในต่ำงประเทศ
รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
1๓. หมวดงานด้านส่งเสริมอาชีพ
รับสมัครผู้ประสงค์เข้ำร่วมโครงกำรจ้ำงงำนเร่งด่วนและพัฒนำทักษะฝีมือเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน
ด้ำนอำชีพ
รับสมัครฝึกอำชีพ/สำธิตอำชีพอิสระ ณ ศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงแรงงำน (เฉพำะหน่วยงำนที่มี
ควำมพร้อมด้ำนสถำนที่และควำมเหมำะสม)
รับสมัครเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยอำสำสมัครแรงงำน

ประเภทการให้บริการ

ติดตาม
ข้อมูล รับเรื่อง เบ็ดเสร็จ
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ข่าวสาร

๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐






ส่งต่อ





 
 








 
 




 











 บริการ
หมายเหตุ - เครื่องหมาย ในช่องประเภทการให้บริการ (ข่าวสาร, รับเรื่องส่งต่อ, เบ็ดเสร็จ) แสดงถึง รู
ปแบบหรือลักษณะการให้
ของงานบริการทั้ง ๙๐ รายชื่องานบริการ ทีใ่ ห้บริการผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
- เครื่องหมาย ในช่องติดตามผล หมายถึง
๑. งานบริการรับเรื่องส่งต่อดังกล่าว เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานต้องติดตามให้หน่วยงานเจ้าของ
ภารกิจ รายงานสถานะการดาเนินงาน ผ่านระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
๒. ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการให้บริการ ผ่านระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ได้
ด้วยการพิมพ์เลขทีร่ ับบริการ ในเว็บไซต์ http://gcs.mol.go.th หรือ โดยการสแกน คิวอาร์โค๊ต ที่ได้รับจาก
ใบรับบริการ

คู่มือการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 256๓

๑๓

บทที่ ๔
การจัดทาแผนปฏิบัติงานและการรายงานการดาเนินงาน
การจัดทาแผนปฏิบัติงานและการรายงานการดาเนินงาน
การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
ลำดับที่
วิธีกำรดำเนินงำน
ระยะเวลำ
1 • จัดทาสรุปข้อมูลที่ได้จากการสารวจความคิดเห็นผู้รบั บริการ
ภายใน
ในแบบ ศบร.01 ที่จัดเก็บในระหว่างเดือน ส.ค. – ก.ย. 62
ก.ย. 62
(ปีงบประมาณที่ผ่านมา) สรุปข้อมูลลงในแบบ ศบร 01/1
เสนอแรงงานจังหวัด และส่งสาเนาให้ส่วนกลาง* ทราบ
ทาง e-mail : cts.molofficers@gmail.com ภายใน
เดือนกันยายน 2562 (ให้นาสรุปข้อมูลตามข้อ ๑ ไปใช้
จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในข้อถัดไป)
2 • จัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค. 62
ของศูนย์บริการร่วมจังหวัดฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในพืน้ ที่ตามแบบทีส่ รุปในข้อ 1 รวมถึงเป้าหมาย
และงบประมาณที่ได้รับ
• นาแผนปฏิบัติงานฯ เสนอแรงงานจังหวัดเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
• เมื่อผ่านการเห็นชอบแล้ว ให้ส่งสาเนาให้ ส่วนกลาง*
ทราบทาง e-mail : cts.molofficers@gmail.com
ภายในเดือนตุลาคม 2562
3 • นาแผนปฏิบัติงานประจาปีมาจัดทาแผนการดาเนินงาน ทุกเดือน
รายเดือนของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม
• เสนอแรงงานจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(ไม่ต้องส่งไปยัง ส่วนกลาง*)
4 • จัดทาแผนเป้าหมายประจาปี พ.ศ. 2563
ต.ค. 62
(โดยอาศัยข้อมูลทีไ่ ด้จาก ศบร.01)
• นาแผนฯ เสนอแรงงานจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
• เมื่อผ่านการเห็นชอบแล้ว ให้ส่งสาเนาให้ ส่วนกลาง* ทราบ
ทาง e-mail : cts.molofficers@gmail.com ภายในเดือน
ตุลาคม 2562
5 • รายงานการใช้จ่ายเงิน ในการดาเนินงานของ ศบร. ตาม ธ.ค. 62
แบบฟอร์ม ศบร.05 ให้แรงงานจังหวัดทราบ และส่ง ส่วนกลาง* มี.ค. 63
ทาง e-mail : cts.molofficers@gmail.com เป็นรายไตรมาส มิ.ย. 63
ตามระยะเวลาที่กาหนด (ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน)
ก.ย. 63
6 • ทาแบบ Check List
ธ.ค. 62
• เสนอแรงงานจังหวัดเพื่อพิจารณา
มี.ค. 63
• เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วให้ส่งแบบ Check List ไปที่
มิ.ย. 63
ส่วนกลาง* ทาง e-mail : esb2557@gmail.com เป็นรายไตร
ก.ย. 63
มาส ตามระยะเวลาที่กาหนด (ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน)
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ผู้ปฏิบัติ
แบบฟอร์มที่ใช้
จนท.ศบร • แบบสรุปผลการสารวจความ
คิดเห็นความต้องการของ
ผู้รับบริการ (แบบ ศบร.01/1)

จนท.ศบร. แบบฟอร์ม การจัดทาแผนปฏิบัติ
งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (แบบ ศบร.02)

จนท.ศบร. แบบฟอร์ม การจัดทาแผนการ
ดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการร่วม (แบบ ศบร.03)
จนท.ศบร. แบบฟอร์ม การจัดทาแผนเป้าหมาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(แบบ ศบร.04)

สานักงาน แบบฟอร์ม รายงานการใช้จ่ายเงิน
แรงงาน ในการดาเนินงานศูนย์บริการร่วม
จังหวัด กระทรวงแรงงาน (แบบ ศบร.05)
จนท.ศบร. แบบ Check List การพัฒนาศูนย์
บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
(แบบ ศบร.07)

๑๔

ลำดับที่
วิธีกำรดำเนินงำน
ระยะเวลำ
7 • สารวจความคิดเห็นผู้รับบริการโดยใช้แบบ ศบร.01
ภายใน
จานวน 1 ต่อ 2 ของผู้รับบริการ หรือ 100 - 200 ราย เม.ย. 63
โดยประมาณ เพื่อสาหรับเป็นข้อมูลในการจัดทาแบบ ศบร.
01/1 และแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก.ค. 63

ผู้ปฏิบัติ
แบบฟอร์มที่ใช้
จนท.ศบร • แบบสารวจความคิดเห็นความ
ต้องการของผู้รับบริการ
(แบบ ศบร.01)

หมายเหตุ - ส่วนกลาง* หมายถึง สานักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
- การรายงานผลการให้บริการของ ศบร. โดยรายงานผ่านแบบฟอร์ม ศบร. ๐๖/๑ และ ศบร. ๐๖/๒ ได้ยกเลิกการ
รายงาน เนื่องจาก ส่วนกลาง* และสานักงานแรงงานจังหวัด สามารถตรวจดูผลการดาเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
ได้ผ่านระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (ระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ภาคผนวก ข.)

การรายงานการดาเนินงาน
ตารางการรายงานผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม
ศบร. ๐๑/๑
ศบร. ๐๒
ศบร. ๐๓
ศบร. ๐๔
ศบร. ๐๕
ศบร. ๐๖/๑
ศบร. ๐๖/๒
ศบร. ๐๗
ศบร. ๐๑

รายงานส่ง
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓

หมายเหตุ
สรจ. และ ส่วนกลาง
สรจ. และ ส่วนกลาง
เฉพาะ สรจ.
สรจ. และ ส่วนกลาง
สรจ. และ ส่วนกลาง

ยกเลิกการรายงานผ่านแบบฟอร์ม (สามารถดูผลการให้บริการทางระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน)
ยกเลิกการรายงานผ่านแบบฟอร์ม (สามารถดูผลการให้บริการทางระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน)
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สรจ. และ ส่วนกลาง
สาหรับจัดทาแผนปีงบ ๖๔

๑๕
แผนผังแสดงขั้นตอนการรายงาน
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๑๖

บทที่ ๕
แนวปฏิบัติ ขอบเขต และตัวชี้วัดเจ้าหน้าที่
๕.๑ แนวปฏิบัติการให้บริการ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการให้บริการ
แนวทางปฏิบัติ ณ เคาน์เตอร์ฯ / ศบร.
๑. การให้บริการ (วัน-เวลา)
เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้รับบริการจากกระทรวงแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน
๑.๑ สถานที่ วัน-เวลา การให้บริการ
๑. เคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
กาหนดการเปิดให้บริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์
ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น.
(สาหรับเคาน์เตอร์ฯ ที่คาดว่าจะมีประชาชนมารับบริการจานวนมากในวันหยุดราชการ
ควรพิจารณาเปิดให้บริการ)
๒. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานที่ตั้งอยู่ ณ อาเภอห่างไกลและศูนย์ราชการ
กาหนดเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ
๒. บุคลากร ผู้ให้บริการ
เพื่อสร้างความประทับใจให้กับประชาชนผู้ขอรับบริการ
๒.๑ การต้อนรับ/ทักทาย
สวัสดี ครับ/ค่ะ เคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน/ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน ยินดีให้บริการครับ/ค่ะ
ดิฉัน/กระผม....ชื่อผู้ให้บริการ... (พร้อมยกมือไหว้ทักทาย)
๒.๒ การสอบถามความต้องการของ
วันนี้ คุณมาขอรับบริการเรื่องอะไร ครับ/ค่ะ
ผู้รับบริการ
๒.๓ การแสดงความขอบคุณ (หลังจาก ขอบคุณที่มาใช้บริการ ครับ/ค่ะ โอกาสหน้า เคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน/
สิ้นสุดการให้บริการ)
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ยินดีให้บริการค่ะ/ครับ (พร้อมยกมือไหว้ขอบคุณ)
๒.๔ การให้ความสาคัญต่อผูร้ ับบริการ แสดงอาการกระตือรือร้น เต็มใจ สุภาพ อ่อนโยน ยิ้มแย้ม แจ่มใส ในการให้บริการ
พร้อมอานวยความสะดวก ชี้แนะ และให้คาปรึกษาแนะนา ต่อผู้มารับบริการ
๒.๕ การแต่งกาย
มีเอกลักษณ์ สง่างามและดูน่าเชื่อถือ
- ขณะให้บริการ ณ เคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน/ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน ใส่เสื้อยืดคอปก/เสื้อโปโล/เสื้อชมรมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน (สีม่วง)/กางเกง/กระโปรงสุภาพ
- การเข้าร่วมงานพิธีการหรือกิจกรรมกับหน่วยงานราชการอื่น ใส่เสื้อสูทสุภาพสีดา
หรือสีกรมท่า
๒.๖ การพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ การเพิ่มศักยภาพการให้บริการ (ความรู้ในงาน) และมีความพร้อมต่อการให้บริการ
ผู้ให้บริการ
๑. ให้ความสนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงแรงงานผ่านระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัยอย่างสม่าเสมอ
๒. เข้าร่วมอบรมความรู้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๓. เข้าร่วมกิจกรรมของอาเภอ/จังหวัด
๔. เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
- face book ชมรม จนท.ศบร.
- แฟนเพจ face book ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
- Line ช่องข่าว ศบร.นิวส์
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิม่ ศักยภาพ (จับคู่ จนท.ใหม่ - จนท.เก่า)
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๑๗
ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการให้บริการ
แนวทางปฏิบัติ ณ เคาน์เตอร์ฯ / ศบร.
๓. สถานที่
เพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการ
๓.๑ การประชาสัมพันธ์สถานที่
เน้นเอกลักษณ์ของกระทรวงแรงงาน สามารถมองเห็นได้เด่นชัด จัดทาป้ายแสดงที่ตั้ง
โดยมีป้ายแสดงสถานที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานภายนอกอาคาร/ภายในอาคาร
(สัญลักษณ์กระทรวงแรงงาน+ชื่อเคาน์เตอร์ฯ/ศบร.+จังหวัด)
๓.๒ การประชาสัมพันธ์งานบริการ
จัดทาผังแสดงประเภทงานบริการ และงานบริการที่สามารถให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงานได้
๓.๔ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร จัดทาบอร์ดประกาศ/ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน และปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน
ด้านแรงงาน
และทันสมัยอยู่เสมอ
๓.๕ การแนะนาเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จัดทาป้ายชื่อ เจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ (ชื่อ - สกุล และ ตาแหน่ง)
๓.๖ สภาพแวดล้อม/สถานที่ภายใน
สะอาด เป็นระเบียบ สะดวก และสวยงาม
๓.๗ สิ่งอานวยความสะดวกของ
จัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการ เช่น โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องเขียน, แบบฟอร์ม
สานักงาน
คาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม, เอกสาร/แผ่นพับข้อมูลข่าวสาร,
หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, วารสาร, บัตรคิวหรือช่องทางพิเศษ (กรณีมีผู้รบั บริการมาก),
จุดบริการน้าดื่ม และจุดบริการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
(สาหรับเคาน์เตอร์ฯ/ศบร.ทีม่ ีความพร้อม สามารถพิจารณาจัดสิ่งอานวยความ
สะดวกได้มากกว่าที่แนวทางกาหนด)
๔. กระบวนงานให้บริการ
เพื่อให้ประชาชนสามารถขอรับบริการจากเคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน/ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
ทุกแห่ง ในมาตรฐานเดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน สานักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชน
กระทรวงแรงงานจึงได้พัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานด้วยระบบ “ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน”
๔.๑ ความสะดวกและการได้รับบริการ ระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน จะนาข้อมูลหน้าบัตรประจาตัว
ที่รวดเร็ว
ประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของผูร้ ับบริการ หรือนาเข้าจากฐานทะเบียนราษฎร
กรมการปกครองผ่านการคีย์เลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก ให้ปรากฏในแบบฟอร์ม
การขอรับบริการโดยอัตโนมัติเป็นการลดระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ
๔.๒ โปร่งใสและตรวจสอบได้
ระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน มีการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการและ
ประชาชนสามารถติดตามผลการบริการได้ด้วยตนเองผ่านการพิมพ์เลขที่รับบริการ หน้า
เว็บไซต์ gcs.mol.go.th หรือโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด จากใบรับบริการที่ได้รับจาก
เจ้าหน้าที่
๔.๓ การประเมินผลความพึงพอใจ
โดยผู้รับบริการกดปุม่ แสดงความพึงพอใจจากระบบ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวง
ของผู้รับบริการ
แรงงาน เมื่อสิ้นสุดการให้บริการจากเจ้าหน้าที่
ที่มา : สืบเนื่องจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน (เจ้า หน้าที่ พี่เลี้ ยง) เมื่อ วันที่ ๖ มิ ถุนายน ๒๕๕๕ ได้สรุ ปแนวทางการเพิ่มศั กยภาพการให้ บริการของ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานให้มีประสิท ธิภาพและพบว่าปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จหรือการมีคุณภาพในการให้บริการ
ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ควรมีใน ๔ ปัจจัย คือ ๑) การให้บริการ (วัน-เวลา) ๒) บุคลากร ๓) สถานที่ และ ๔)
กระบวนงานให้บริการ เพื่อให้การพัฒนาดังกล่าวมีความต่อเนื่องจึงได้จัดทาแนวปฏิบัติการให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวง
แรงงานขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในมาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง
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๑๘
๕.๒ ขอบเขตการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ดังนี้
(๑) ศึกษาข้อมูล กฎ ระเบียบ บทบาท หน้าที่ ขั้นตอน และแนวทางการให้บริการของหน่วยงานใน
สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) สารวจความต้องการของผู้รับบริการ วิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
จัดทาแผนของศูนย์ฯ
(๓) พัฒนารูปแบบและคุณภาพการให้บริการประชาชน ให้สอดคล้องกับความต้องการ
(๔) จัดทาแผนปฏิบัติการและกาหนดเป้าหมายประจาปี
(๕) จัดทาแผนปฏิบัติการประจาเดือน (แผนการให้บริการ)
(๖) บูรณาการให้บริการประชาชนในพื้นที่/ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ
(๗) ประชาสัมพันธ์งานบริการด้านแรงงานเชิงรุก
(๘) อานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการด้านแรงงานและที่เกี่ยวข้องด้วยจิตบริการ
(๙) รับเรื่อง - ส่งต่อในกรณีที่ไม่อาจดาเนินการให้แล้วเสร็จ ณ สถานที่ให้บริการ
(๑๐) จัดสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการ บารุงรักษาดูแลวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ให้มีความพร้อมใน
การให้บริการ
(๑๑) สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ วิเคราะห์ สรุปและประมวล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงการให้บริการ
(๑๒) จัดทารายงานรายวัน รายเดือน รายไตรมาสและ Check List รายไตรมาส
(๑๓) จัดทาสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานศูนย์ฯ ประจาปี
(๑๔) ขยายการบริการสู่ชุมชน/อาเภอ อย่างน้อย ๑ วัน ต่อสัปดาห์
(๑๕) ร่วมประชุมประจาเดือนกับหน่วยงานอาเภอ/ท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์
(๑๖) ร่วมกิจกรรมกับชุมชน หรือองค์กรท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงาน
(๑๗) เป็นศูนย์ฯ ประสานและรับผิดชอบการปฏิบัติงานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในอาเภอพื้นที่ที่
ได้รับมอบหมาย
(๑๘) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
*******************************************************************
ที่มา : จากมติที่ประชุมคณะทางานพัฒนาศักยภาพการดาเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้แทนแรงงานจังหวัดและนักวิชาการแรงงานชานาญการ
จากจังหวัดที่มีที่ตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน พิจารณาข้อกาหนด คุณสมบัติในการรับสมัครสอบคัดเลือกตาแหน่งพนักงาน
ราชการประจาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
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๑๙
๕.๓ ตัวชี้วัดพนักงานราชการ
จากมติที่ประชุมคณะทางานพัฒนาศักยภาพการดาเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่
๘/๒๕๕๕ ประกอบด้วยเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้แทนแรงงาน
จังหวัดและนักวิชาการแรงงานช านาญการ จากจังหวัดที่มีที่ตั้งศูนย์บริการร่ว มกระทรวงแรงงาน ร่วมกัน
พิจารณาตัวชี้วัดพนักงานราชการประจาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
ดังนั้ น เพื่ อให้ การประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ราชการของพนั กงานราชการ เป็น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจึงได้กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของพนักงานราชการขึ้น โดยให้จังหวัด
พิจ ารณาเลือ กตัว ชี้วัด ไม่น้อ ยกว่า ๓ ตัว ชี้วัด เพื่อ ใช้ใ นการประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการของพนัก งาน
ราชการ ตามความเหมาะสม ดังนี้
หน้าที่รับผิดชอบตาแหน่ง
คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
นักวิชาการแรงงาน
๑
๒
๓
๔
๕
๑. สารวจความต้องการของ ระยะเวลาของการสารวจความต้องการ
๓๐
๒๕-๒๙ ๒๐-๒๔ ๑๕-๑๙
๑๔
ผู้รับบริการ วิเคราะห์
ดาเนินการ วิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อใช้ กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน
ประเมินผล เพื่อใช้เป็นแนวทาง เป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดทาแผน ขึ้นไป
ลงมา
ในการพัฒนาและจัดทาแผน ของ ศบร.ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ของศูนย์ฯ
(ต้นเดือนกันยายน)
๒. จัดทาแผนปฏิบตั ิการและ ระยะเวลาในการจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
๓๐
๒๕-๒๙ ๒๐-๒๔ ๑๕-๑๙
๑๔
กาหนดเป้าหมายประจาปี และกาหนดเป้าหมายประจาปีแล้วเสร็จ ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ขึ้นไป
ลงมา
๓. จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ระยะเวลาในการจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร หลังวันที่ วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
ประจาเดือน (แผนการ
ประจาเดือน(แผนการให้บริการ) ใน
๒๘
๒๘
๒๗
๒๖
๒๕
ให้บริการ)
เดือนถัดไป แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ ของทุกเดือน ของทุกเดือน ของทุกเดือน ของทุกเดือน ของทุกเดือน
กาหนด
๔. การบูรณาการ การ
จานวนครั้ง ในการจัดกิจกรรมการบูรณา
๑ ครั้ง
๒ ครั้ง
๓ ครั้ง
ให้บริการประชาชนในพื้นที่/ การให้บริการประชาชนในพื้นที่/ชุมชน/
ชุมชน/อาเภอ เชิงรุก
อาเภอ เชิงรุก
๕.ประชาสัมพันธ์งานบริการ จานวนช่องทาง ในการประชาสัมพันธ์
๑ ช่องทาง ๒ ช่องทาง ๓ ช่องทาง
ด้านแรงงานเชิงรุก
งานบริการด้านแรงงานเชิงรุก เช่น สื่อ
สิ่งพิมพ์ เสียงตามสาย รายการวิทยุ ฯลฯ
๖. การให้บริการประชาชน - จานวน ผูม้ ารับบริการข้อมูลข่าวสาร
แต่ละจังหวัดกาหนดตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
รอบ ๖ เดือน
- จานวน ผูม้ ารับบริการรับเรื่องส่งต่อ
- จานวน ผูม้ ารับบริการแบบเบ็ดเสร็จ
๗. จัดสิ่งอานวยความสะดวก จานวนครั้งของการจัดสิ่งอานวยความ
๑
๒
๓
๔
ในการให้บริการ บารุงรักษา สะดวกในการให้บริการ บารุงรักษาดูแล
ครั้ง/เดือน ครั้ง/เดือน ครั้ง/เดือน ครั้ง/เดือน
ดูแลวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ให้มีความ
ให้มีความพร้อมในการ
พร้อมในการให้บริการ
ให้บริการ
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๒๐
หน้าที่รับผิดชอบตาแหน่ง
นักวิชาการแรงงาน
๘. สารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ วิเคราะห์ สรุป
และประมวล เพื่อใช้เป็น
แนวทาง ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการให้บริการ
๙. จัดทารายงาน รายเดือน
รายไตรมาสและ Check list
รายไตรมาส
๑๐. จัดทาสรุปรายงาน
ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน
ศูนย์ฯ ประจาปี
๑๑. ร่วมประชุมกับหน่วยงาน
อาเภอ/ท้องถิ่น/ชุมชน/ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และประสาน
การดาเนินงานภารกิจของ
กระทรวงแรงงาน
๑๒. เป็นผู้ประสานงานและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
ในอาเภอพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
๑๓. งานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย
๑
๒
๓
๔
๕
ร้อยละของความพึงพอใจของ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ผู้รับบริการ วิเคราะห์ สรุปและประมวล ๗๒ ลงมา ๗๓ – ๗๗.๙ ๗๘ – ๘๒.๙ ๘๓ – ๘๗.๙ ๘๘ ขึ้นไป
เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการให้บริการ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาในการนาส่งรายงาน ราย
หลังจาก
เดือน รายไตรมาสและ Check list
กาหนด
รายไตรมาส
มากกว่า๓วัน
จานวนครั้งในการจัดทาสรุปรายงาน
๐/๑
ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานศูนย์ฯ
(รายไตรมาส/รายปี)
จานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมกับ
๑ ครัง้
หน่วยงานอาเภอ/ท้องถิ่น/ชุมชน
เพื่อประชาสัมพันธ์และประสานการ
ดาเนินงานภารกิจของกระทรวงแรงงาน

หลังจาก
กาหนด
๓ วัน
๑/๑

หลังจาก
กาหนด
๒ วัน
๒/๑

หลังจาก ภายใน
กาหนด วันที่กาหนด
๑ วัน
๓/๑
๔/๑

๒ ครั้ง

๓ ครั้ง

๔ ครั้ง

๕ ครั้ง

จานวนครั้งในการประสานงานและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่าย
อาสาสมัครแรงงาน ในอาเภอ/พื้นที่

๒ ครั้ง

๓ ครั้ง

๔ ครั้ง

๕ ครั้ง

ระยะเวลาในการดาเนินงานที่ได้รบั
มอบหมาย แล้วเสร็จภายในกาหนด

๑ ครั้ง

หลังจาก หลังจาก หลังจาก หลังจาก ภายใน
กาหนด กาหนด๓วัน กาหนด๒วัน กาหนด๑วัน วันที่กาหนด
เกิน ๓ วัน
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๒๑

บทที่ ๖
เป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
๖.๑ เป้าหมาย
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต้องนาส่งผลผลิต ตามกลยุทธ์ที่ ๒ :
สร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานร่วมกันในพื้นที่
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่
ได้รับบริการด้านแรงงาน โดยแบ่งเป็น
กิจกรรมหลัก ๑ ประสานการให้บริ การด้านแรงงาน จานวน ๒๗๖,๒๕๐ ราย (นับจาก ผลรวมการ
ให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร)
กิจกรรมหลัก ๒ บริ ห ารจั ด การด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ ป ระชาชนในพื้นที่/ชุ มชน จานวน
๑๑๓,๒๖๓ ราย (นับจาก ผลรวมการให้บริการ รับเรื่องส่งต่อ + เบ็ดเสร็จ)
ติดตามผล จานวน ๔๖,๔๓๘ ราย (นับจากจานวนกลุ่มเป้าหมายที่จัดส่งได้รับการบรรจุ และ/หรือผ่าน
การพัฒนาทักษะฝีมือ และ/หรือ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๑ ของกิจกรรมหลัก ๒
บริหารจัดการเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน)
ดังนั้น สานักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชนกระทรวงแรงงาน จึงกาหนดเป้าหมายการให้บริการ
ประชาชนของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
ตารางเป้าหมายรายจังหวัด
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

จังหวัด
กระบี่
กาฬสินธุ์
กาแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ชลบุรี
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี (1)

ก. ประสำนฯ
4,122
4,421
4,421
4,421
4,221
4,422
4,421
4,221
4,421
4,421
4,321
4,121
4,221
4,421
4,221
4,421
4,421
4,421
4,421

ก. บริหำรจัดกำรฯ
1,690
1,813
1,813
1,813
1,731
1,813
1,813
1,731
1,813
1,813
1,772
1,690
1,731
1,813
1,731
1,813
1,813
1,813
1,813
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ติดตำมผล
693
743
743
743
710
743
743
710
743
743
726
693
710
743
710
743
743
743
743

หมำยเหตุ

๒๒
ลำดับ
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

จังหวัด
นนทบุรี (2)
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม (1)
มหาสารคาม (2)
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลาปาง
ลาพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี

ก. ประสำนฯ
4,421
4,221
4,121
4,422
4,422
4,221
4,321
4,321
4,421
4,221
4,121
4,221
4,421
4,221
4,421
4,221
4,221
4,221
4,221
4,121
4,121
4,221
4,221
4,421
4,121
4,421
4,421
4,421
4,422
4,221
4,421
4,421
4,121
4,421
4,422
4,321
4,321
4,321
4,421

ก. บริหำรจัดกำรฯ
1,813
1,731
1,690
1,813
1,813
1,731
1,772
1,772
1,813
1,731
1,690
1,731
1,813
1,731
1,813
1,731
1,731
1,731
1,731
1,690
1,690
1,731
1,731
1,813
1,690
1,813
1,813
1,813
1,813
1,731
1,813
1,813
1,690
1,813
1,813
1,772
1,772
1,772
1,813
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ติดตำมผล
743
710
693
743
743
710
726
726
743
710
693
710
743
710
743
710
710
710
710
693
693
710
710
743
693
743
743
743
743
710
743
743
693
743
743
726
726
726
743

หมำยเหตุ

๒๓
ลำดับ
59
60
61
62
63
64

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
อุดรธานี
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
รวมทั้งสิ้น

ก. ประสำนฯ
4,421
4,421
4,221
4,421
4,121
4,421
276,250

ก. บริหำรจัดกำรฯ
1,813
1,813
1,731
1,813
1,690
1,813
113,263

ติดตำมผล
743
743
710
743
693
743
46,438

หมำยเหตุ

หมายเหตุ การกาหนดเป้าหมายการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนที่ 1 : กาหนดตามช่วงเปอร์เซ็นต์ของจานวนประชากรวัยแรงงาน อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ของแต่ละจังหวัด
(อ้างอิงข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2561)
ส่วนที่ 2 : ตามขั้นตอนส่วนที่ 1 จะมีเป้าหมายคงเหลือจานวน 26,950 ราย ใช้วิธีนาเป้าหมายที่เหลือมาหารเฉลี่ย
ให้ ศบร. ทุกแห่งเท่าๆ กัน จานวน 421 ราย (ยกเว้น ศบร. จังหวัด กระบี่ ชลบุรี บุรีรัมย์ ปทุมธานี ลาปาง และสมุทรสาคร ได้ 422 ราย)

๖.๒ ตัวชี้วัด
การประมวลผลสัมฤทธิ์การดาเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน เป็นกระบวนการที่สะท้อนถึง
ความสาเร็จในการดาเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ดังนั้น จึงกาหนดให้ต้องดาเนินการประมวล
ผลสัมฤทธิ์ เป็นรายไตรมาส และรายปี โดยมีตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัด
๑. มิติด้านประสิทธิผล
เชิงปริมาณ (ข้อมูลข่าวสาร)
กิจกรรม : ประสานการให้บริการด้านแรงงาน
ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมาย

ดีมาก
(๕)

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี ปานกลาง พอใช้
(๔)
(๓)
(๒)

ปรับปรุง
(๑)

≥ ๑๐๐ ๙๕-๙๙.๙ ๙๐-๙๔.๙ ๘๕-๘๙.๙ < ๘๕

เชิงคุณภาพ (รับเรื่อง - ส่งต่อ + เบ็ดเสร็จ)
กิจกรรม : บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการ
≥ ๑๐๐ ๙๕-๙๙.๙ ๙๐-๙๔.๙ ๘๕-๘๙.๙ < ๘๕
สู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมาย
ติดตามผล
ร้อยละความสาเร็จของผู้มารับบริการที่จัดส่ง (รับเรื่อง-ส่งต่อ) ได้รับการ ≥ ๑๐๐ ๙๕-๙๙.๙ ๙๐-๙๔.๙ ๘๕-๘๙.๙ < ๘๕
บรรจุ และ/หรื อ ผ่ า นการพั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ และ/หรื อ ได้ รั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์ตามกฎหมาย เทียบกับเป้าหมาย
๒. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
≥ ๘๙ ๘๔-๘๘.๙ ๗๙-๘๓.๙ ๗๔-๗๘.๙ < ๗๔
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๒๔
เกณฑ์การประเมินผล ๕ ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับของเบสท์ (Best)
คะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ช่วงคะแนน
๔.๒๑ – ๕.๐๐
๓.๔๑ – ๔.๒๐
๒.๖๑ – ๓.๔๐
๑.๘๑ – ๒.๖๐
๑.๐๐ – ๑.๘๐

ระดับความสาเร็จ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง

การประมวลผลสัมฤทธิ์การดาเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
๑. มิติด้านประสิทธิผล
(เชิงปริมาณ) กิจกรรม : ประสานการให้บริการด้านแรงงาน
ตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมาย
= ผลรวมการให้บริการข้อมูลข่าวสาร × 100
เป้าหมายเชิงปริมาณ
(เชิงคุณภาพ) กิจกรรม : บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
ตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมาย
= (ผลรวมการให้บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ + เบ็ดเสร็จ) × 100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
(ติดตามผล)
ตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จของผู้มารับบริการที่จัดส่ง (รับเรื่อง-ส่งต่อ) ได้รับการบรรจุ และ/หรือ
ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือ และ/หรือได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย เทียบกับเป้าหมาย
= (ผลรวมผู้รับบริการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย) × 100
เป้าหมายติดตามผล
๒. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
= ผลความพึงพอใจบวกกันตามเดือน
จานวนเดือนที่นามาบวก
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ภาคผนวก

แบบฟอร์มสารวจ และแบบฟอร์มการรายงาน
1) แบบสำรวจควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร (ศบร.01)
2) แบบสรุปผลกำรสำรวจควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร (ศบร.01/1)
3) แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ศบร.02)
4) แบบฟอร์ม แผนกำรดำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรร่วม (ศบร.03)
5) แบบฟอร์ม แผนเป้ำหมำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ศบร.04)
6) แบบฟอร์ม รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงแรงงำน (ศบร.05)
7) แบบ Check List กำรพัฒนำศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงแรงงำน (ศบร.07)

(ศบร. 01) หน้ำ 1

แบบสารวจความคิดเห็นความต้องการของผู้ใช้บริการ

คาชี้แจง

ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน/เคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
จังหวัด........................................................

แบบสารวจความคิดเห็นฉบับนี้ เป็นการเก็บรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ/
ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน/เคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ได้
รับทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อันจะนามาซึ่งการพัฒนาการให้บริการประชาชนต่อไป
*******************************
โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่อง  และเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ
๑.๑ เพศ
 ชาย
 หญิง
๑.๒ อายุ
 ต่ากว่า ๒๐ ปี
 ๒๑ - ๓๐ ปี
 ๓๑ - ๔๐ ปี
 ๔๑ – ๕๐ ปี
 ๕๐ ปี ขึ้นไป
๑.๓ การศึกษา
 ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
 ปวช./ปวส./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
๑.๔ อาชีพปัจจุบัน
 นายจ้าง/สถานประกอบการ
 ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน  ผู้ว่างงาน
 อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว
 นักเรียน/นักศึกษา
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลการใช้บริการ
๒.๑ ท่านรู้จัก ศบร. / เคาน์เตอร์ฯ จากสื่อหรือช่องทางใด
 สื่อโฆษณาต่าง ๆ เช่น นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ เป็นต้น
 จากเจ้าหน้าที่ / บุคลากรของส่วนราชการ ภายใน/ภายนอกกระทรวงแรงงาน
 จากการบอกต่อของผู้ที่มารับบริการ
 อื่น ๆ (ระบุ)
๒.๒ ท่านมาใช้บริการ ณ ศบร./เคาน์เตอร์ฯ บ่อยครั้งเพียงใด
 มาใช้บริการเป็นครั้งแรก

 มากกว่า ๑ ครั้ง (รู้จักและกลับมาใช้บริการอีก)

๒.๓ ท่านเดินทางมาใช้บริการ ณ ศบร./เคาน์เตอร์ฯ มีความสะดวกและประหยัดเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง  น้อย
 น้อยมาก
๒.๔ ท่านคิดว่า ศบร./เคาน์เตอร์ฯ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง  น้อย
 น้อยมาก
๒.๕ วันนี้ท่านมาติดต่อเพื่อขอรับบริการเกีย่ วกับเรื่องใด (โปรดระบุชื่องานบริการ)
 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชื่องานบริการ.................................................................................................
 กรมการจัดหางาน
ชื่องานบริการ.................................................................................................
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชื่องานบริการ.................................................................................................
 กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ชื่องานบริการ.................................................................................................
 สานักงานประกันสังคม
ชื่องานบริการ.................................................................................................
ส่วนที่ ๓ ความต้องด้านการให้บริการ
๓.๑ ท่านต้องให้มีการเพิม่ งานบริการประเภทใดเพิ่มเติม (โปรดระบุชื่องานบริการ)
 งานบริการข้อมูลข่าวสาร
ชื่องานบริการ.................................................................................................
 งานบริการรับเรื่อง-ส่งต่อ
ชื่องานบริการ.................................................................................................
 งานบริการเบ็ดเสร็จ
ชื่องานบริการ.................................................................................................
 งานบริการอื่นๆ
ชื่องานบริการ.................................................................................................
๓.๒ ท่านต้องการให้ ศบร./เคาน์เตอร์ฯ เปิดให้บริการในวันและช่วงเวลาใด
 ให้บริการเฉพาะวัน จันทร์ – ศุกร์
 ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.
 ให้บริการเฉพาะวัน จันทร์ – เสาร์
 ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
 ให้บริการทุกวันโดยไม่มีวันหยุด
 ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

(ศบร. 01) หน้ำ 2
ส่วนที่ ๔ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของท่านมากที่สุด
ประเด็นที่ประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
ระดับความไม่พึงพอใจ
พอใจมำก พอใจ พอใจน้อย ไม่พอใจ ไม่พอใจมำก

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.1 เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรแต่งกำยเหมำะสม
1.2 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ รวดเร็ว พูดจำสุภำพ อัธยำศัยดี
1.3 เจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน ถูกต้อง น่ำเชื่อถือ
1.4 เจ้ำหน้ำทีส่ ำมำรถแก้ไขปัญหำ อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม
1.5 เจ้ำหน้ำที่มคี วำมซื่อสัตย์ สุตจริต โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้
1.6 เจ้ำหน้ำที่มคี วำมรู้ ควำมสำมำรถ ตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่ำงดี
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1 มีผังเพื่ออธิบำยขั้นตอนในกำรให้บริกำรที่ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย
2.2 ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีระเบียบ ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน
2.3 มีกำรให้บริกำรตำมลำดับก่อนหลัง
3. ด้านการประชาสัมพันธ์การให้บริการ
3.1 มีช่องทำงกำรรับรู้ข่ำวสำรที่หลำกหลำย เข้ำใจง่ำย สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
3.2 กำรประชำสัมพันธ์ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ชัดเจน เหมำะสม
3.3 มีช่องทำงต่ำง ๆ ในกำรแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็นที่เข้ำถึงได้ง่ำย
เช่น บอร์ดประชำสัมพันธ์, กระดำนข่ำว และ e-mail/สื่อ ICT
3.4 ช่องทำงรับเรื่องร้องเรียนและแสดงควำมคิดเห็นสำมำรถตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร
4. คุณภาพการให้บริการ
4.1 จำนวนงำนบริกำรเหมำะสม ครบถ้วนตำมควำมต้องกำร
4.2 ระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม รวดเร็ว
5. ด้านสารสนเทศ
5.1 กำรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำให้บริกำรได้อย่ำงเหมำะสม
5.2 ระบบกำรให้บริกำรทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพสูง
5.3 ระบบสืบค้นข้อมูล มีเพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
6. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
6.1 ควำมชัดเจนของป้ำย สัญลักษณ์ ประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำร
6.2 สถำนที่ตั้ง มีควำมเหมำะสมและเข้ำถึงได้สะดวก
6.3 ควำมเพียงพอของสิ่งอำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริกำร น้ำดืม่
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
6.4 ควำมสะอำดของสถำนที่ให้บริกำร
ส่วนที่ ๕ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ ข้อมูลที่ได้นำไปจัดทำแผนปฏิบตั ิงำนประจำปีงบประมำณ (ศบร.๐๒), แผนปฏิบัติงำนประจำเดือน (ศบร.๐๓) และแผนเป้ำหมำยประจำปีงบประมำณ (ศบร.๐๔)
สำหรับกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงแรงงำน (แบบฟอร์ม ศบร.๐๑ ไม่ต้องนำส่งส่วนกลำง)

 ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้ 

(ศบร. 01/๑) หน้ำ ๑
สรุปผลการสารวจความคิดเห็น ความต้องการของผู้ใช้บริการ
ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน/เคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
จังหวัด

.

รายงานสรุปผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ/ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนที่มารับ
บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน/เคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ได้รับทราบความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาการให้บริการประชาชน
*******************************
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ (จานวนผู้ให้ข้อมูล)
๑.๑ เพศ [ชาย ............... คน]
[หญิง............... คน]
๑.๒ อายุ [ต่ากว่า ๒๐ ปี ....... คน] [๒๑ - ๓๐ ปี ....... คน] [๓๑ - ๔๐ ปี ...... คน] [๔๑ – ๕๐ ปี ........ คน]
[มากกว่า ๕๐ ปี ขึ้นไป ....... คน]
๑.๓ ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ............... คน
ปวช./ปวส./อนุปริญญา ............... คน
ปริญญาตรี
............... คน
สูงกว่าปริญญาตรี
............... คน
๑.๔ อาชีพ นายจ้าง/สถานประกอบการ ............... คน ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน ............... คน ผู้ว่างงาน ............... คน
อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว ............... คน นักเรียน/นักศึกษา ............... คน อื่น ๆ ............... คน
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลการใช้บริการ (จานวนสื่อการเข้าถึง/การมาติดต่อ/ความสะดวกในการเข้าถึง/ประโยชน์ที่ได้รับ)
๒.๑ รู้จัก ศบร. / เคาน์เตอร์ฯ จากสื่อหรือช่องทางต่างๆ
• สื่อโฆษณาต่าง ๆ เช่น นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ เป็นต้น จานวน ............... คน
• จากเจ้าหน้าที่ / บุคลากรของส่วนราชการ ภายใน/ภายนอกกระทรวงแรงงาน จานวน ............... คน
• จากการบอกต่อของผู้ที่มารับบริการ จานวน ............... คน
• อื่น ๆ (ระบุ) จานวน ............... คน
๒.๒ ท่านมาใช้บริการ ณ ศบร./เคาน์เตอร์ฯ บ่อยครั้งเพียงใด
• พึ่งมาใช้บริการเป็นครั้งแรก จานวน ............... คน • เคยมาใช้บริการมากกว่า ๑ ครั้ง จานวน ............... คน
๒.๓ ท่านเดินทางมาใช้บริการ ณ ศบร./เคาน์เตอร์ฯ มีความสะดวกและประหยัดเพียงใด
[มากที่สุด ............ คน] [ มาก ............. คน] [ปานกลาง............ คน] [น้อย............. คน] [น้อยมาก............. คน]
๒.๔ ท่านคิดว่า ศบร./เคาน์เตอร์ฯ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐเพียงใด
[มากที่สุด ............ คน] [ มาก ............. คน] [ปานกลาง............ คน] [น้อย............. คน] [น้อยมาก............. คน]
๒.๕ วันนี้ท่านมาติดต่อเพื่อขอรับบริการเกีย่ วกับเรื่องใด (โปรดระบุชื่องานบริการ)
• สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จานวน......... เรื่อง อาทิ ............................................................................................
• กรมการจัดหางาน
จานวน......... เรื่อง อาทิ ............................................................................................
• กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จานวน......... เรื่อง อาทิ ............................................................................................
• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จานวน......... เรื่อง อาทิ ...........................................................................................
• สานักงานประกันสังคม
จานวน......... เรื่อง อาทิ ............................................................................................
ส่วนที่ ๓ ความต้องด้านการให้บริการ (จานวนข้อเสนอด้านการบริการ)
๓.๑ ท่านต้องให้มีการเพิ่มงานบริการประเภทใดเพิ่มเติม (โปรดระบุชื่องานบริการ)
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
จานวน......... เรื่อง อาทิ ............................................................................................
• งานบริการรับเรื่อง-ส่งต่อ
จานวน......... เรื่อง อาทิ ............................................................................................
• งานบริการเบ็ดเสร็จ
จานวน......... เรื่อง อาทิ ............................................................................................
• งานบริการอื่นๆ
จานวน......... เรื่อง อาทิ ............................................................................................
๓.๒ ท่านต้องการให้ ศบร./เคาน์เตอร์ฯ เปิดให้บริการในวันและช่วงเวลาใด
[จันทร์ – ศุกร์ จานวน
คน]
[๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. จานวน
คน]
[จันทร์ – เสาร์ จานวน
คน]
[๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. จานวน
คน]
[ทุกวันโดยไม่มีวันหยุด จานวน
คน]
[๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. จานวน
คน]

(ศบร. 01/๑) หน้ำ ๒
ส่วนที่ ๔ จานวนผู้ใช้บริการที่ให้คะแนนในส่วนของ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
ประเด็นที่ประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
ระดับความไม่พึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก
จานวน/ จานวน/ จานวน/ จานวน/ จานวน/
คน
คน
คน
คน
คน

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแต่งกายเหมาะสม
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี
1.3 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
1.5 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ สุตจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
1.6 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ตามกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องเป็นอย่างดี
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1 มีผังเพื่ออธิบายขั้นตอนในการให้บริการที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
2.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระเบียบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2.3 มีการให้บริการตามลาดับก่อนหลัง
3. ด้านการประชาสัมพันธ์การให้บริการ
3.1 มีช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่หลากหลาย เข้าใจง่าย สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
3.2 การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม
3.3 มีช่องทางต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เข้าถึงได้ง่าย
เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์, กระดานข่าว และ e-mail/สื่อ ICT
3.4 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ
4. คุณภาพการให้บริการ
4.1 จานวนงานบริการเหมาะสม ครบถ้วนตามความต้องการ
4.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว
5. ด้านสารสนเทศ
5.1 การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการได้อย่างเหมาะสม
5.2 ระบบการให้บริการทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง
5.3 ระบบสืบค้นข้อมูล มีเพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ
6. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
6.1 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
6.2 สถานที่ตั้ง มีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
6.3 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้าดื่ม
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
6.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
ส่วนที่ ๕ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ นาเรียนให้ แรงงานจังหวัดรับทราบ และส าเนาให้ สำนัก ตรวจและประเมินผล
ศูนย์บริกำรประชำชนกระทรวงแรงงำน ทาง e-mail : cts.molofficers@gmail.com ภำยในเดือนกันยำยน ๒๕๖๒

(ศบร. 02)

แบบฟอร์ม การจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓

ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน/เคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
จังหวัด........................................................
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน (เดือน)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

* หมายเหตุ : ให้สำนัก งำนแรงงำนจังหวัด รำยงำนผลกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนประจำปี พ.ศ.256๓ (ศบร.02) ไปยัง สำนักตรวจและ
ประเมินผล ศูนย์บริกำรประชำชนกระทรวงแรงงำน ทำง e-mail : cts.molofficers@gmail.com ภำยในเดือนตุลำคม 256๒

(ศบร.03)
แบบฟอร์ม การจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน/เคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
จังหวัด...................................
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน (วัน)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* หมายเหตุ : ให้สำนักงำนแรงงำนจังหวัด จัดทำแผนปฏิบัติงำนประเดือน (ศบร.๐๓) เป็นประจำทุกเดือน เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำน
ของศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงแรงงำน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนผู้รับบริกำร โดยไม่ต้องส่งไปยัง สตป.ศบช. และให้เก็บไว้เป็ น
หลักฐำนประกอบกำรตรวจรำชกำร ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงแรงงำน

(ศบร.04)
แบบฟอร์ม การจัดทาแผนเป้าหมายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงแรงงำน/เคำน์เตอร์บริกำรประชำชนกระทรวงแรงงำน
จังหวัด
มิติการวัดผลการดาเนินงาน
1. จำนวนผู้ใช้บริกำรที่คำดหมำย (รำย)
2. จำนวนงำนบริกำรที่เปิดให้บริกำร (งำนบริกำร)
3. ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรของ ศบร. (ร้อยละ)
ที่

ชื่องานให้บริการที่คาดว่าจะให้บริการตามแผน

ผลการดาเนินงานที่คาดหวัง

ประเภทของการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร รับเรื่องส่งต่อ

เบ็ดเสร็จ

ติดตามผล

กรมการจัดหางาน
1. หมวดส่งเสริมการมีงานทา
2. หมวดการไปทางานต่างประเทศ
3. หมวดแรงงานต่างด้าว
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
4. หมวดพัฒนาฝีมือแรงงาน (ประชาชน)
5. หมวดพัฒนาฝีมือแรงงาน (สถานประกอบการ)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
6. หมวดงานด้านการคุ้มครองแรงงาน
7. หมวดงานด้านความปลอดภัยแรงงาน
8. หมวดงานด้านสวัสดิการแรงงาน
9. หมวดงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย
สานักงานประกันสังคม
10. หมวดเงินสมทบและฐานทะเบียน
๑๑. หมวดสิทธิปรโยชน์
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
1๒. หมวดงานด้านแรงงาน
1๓. หมวดงานด้านส่งเสริมอาชีพ

* หมายเหตุ : 1. ให้ ทำเครื่อ งหมำย  ในช่องประเภทกำรให้ บ ริก ำร ที่คำดว่ำ จะนำมำให้บ ริก ำรตำมแผน โดยกำรพิจ ำรณำร่วมกันของ
คณะกรรมกำรกำกับ ดูแลและติดตำมผลกำรดำเนินกำรศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงแรงงำนระดับจังหวัด
2. งำนบริกำรเบ็ดเสร็จที่สำมำรถให้บริกำรได้ นอกเหนือจำกที่ระบุใน 1๓ หมวด .... งำนบริกำร ให้อธิบำยเหตุผลเฉพำะว่ำ ทำไมจึง
นับงำนบริกำรนั้น เป็นงำนบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (อธิบำยในช่องหมำยเหตุ)
3. ให้สำนักงำนแรงงำนจังหวัด จัดทำแผนเป้ำหมำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ (ศบร.04) ส่งไปยัง สำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงำน สำนักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริกำรประชำชนกระทรวง ทำง e-mail : cts.molofficers@gmail.com ภำยในเดือนตุลำคม 256๒

(ศบร.05)
แบบฟอร์ม รายงานการใช้จ่ายเงิน
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน/เคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
จังหวัด
วันที่
เดือน
พ.ศ.
งบประมาณ
ที่ได้รับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

จานวนเงิน
จานวนเงิน
ที่เบิกจ่าย
ที่เบิกจ่ายสะสม
เดือน
. (ต.ค. 6๒ 6๓)

งบดาเนินงาน
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
- ค่ำใช้จ่ำยประชำสัมพันธ์
(โปรดระบุ ร ำยละเอีย ด เช่น จั ด ทำโปสเตอร์
แผ่นพับ บอร์ด นิทรรศกำร ฯลฯ)
- ค่าสาธารณูปโภค
(โปรดระบุ ร ำยละเอีย ด เช่ น ค่ำไฟฟ้ ำ ประปำ
ไปรษณีย์ โทรศัพท์)
- อื่นๆ (ระบุ

)
รวม

ลงชื่อ
(
ตำแหน่ง
วันที่

ผู้รำยงำน
)
.
.

* หมายเหตุ : ให้สำนักงำนแรงงำนจังหวัด รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินในกำรดำเนินงำนศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงแรงงำน (ศบร.05) ไปยังสำนักตรวจและ
ประเมินผล ศูนย์บริกำรประชำชนกระทรวงแรงงำน ทำง e-mail : cts.molofficers@gmail.com เป็นรำยไตรมำส ตำมระยะเวลำที่กำหนด
(ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน)

(ศบร. 07)
แบบ Check List เพื่อการพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
จังหวัด
ข้อมูลจำกแบบ Check List จะนำไปพัฒนำรูปแบบและกระบวนกำรให้บริกำร
ของศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงแรงงำน เพื่อให้มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรประชำชนในปีต่อๆ ไป
(สานักงานแรงงานจังหวัดเป็นผู้กรอกข้อมูล)
1. แหล่งงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน/จังหวัด
1.1 กระทรวงแรงงำน (สป.)
1.2  งบประมำณ CEO
1.3 งบประมำณของแต่ละ
หน่วยงำน
2. จานวนผู้ใช้บริการและผลสารวจความพึงพอใจ (เฉพำะศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงแรงงำน)
ผลกำรดำเนินกำร

พ.ศ. 256๒
พ.ศ. 256๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จำนวนผู้ใช้บริกำร
ร้อยละควำมพึงพอใจ

3. การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน (เฉพำะศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงแรงงำน)
3.1. การจัดระบบบริการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ง่าย
 มีเอกสำร/แผ่นผับ ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ
 จัดให้มีแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและประกำศให้ประชำชนทรำบ
 จัดให้มีจุดประชำสัมพันธ์และมีเจ้ำหน้ำที่ประจำตลอดเวลำ
 มีบอร์ดประกำศ/ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรที่ทันต่อเหตุกำรณ์
 จัดให้มีห้องหรือศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรที่ประชำชนสำมำรถเข้ำไปดูได้
 มีช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมเรื่องบริกำรได้หลำยช่องทำง
 โทรศัพท์ หมำยเลข
hotline สำยด่วน
 โทรสำร หมำยเลข
 วิทยุ สถำนี
ทุกวัน
ของสัปดำห์ ตั้งแต่เวลำ
น.
 เว็บไซต์ www.
e-mail
 มีคอมพิวเตอร์ให้ประชำชนค้นหำข้อมูลด้วยตนเอง
 อื่นๆระบุ
3.2 เปิดช่องทางให้ประชานสามารถเลือกใช้บริการได้หลายทาง
 กำรล่วงเวลำทำกำรหรือพักเที่ยง หรือในวันหยุดรำชกำร
 เปิดให้ยื่นคำขอไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต โทรสำร
 จัดให้มีหน่วยบริกำรเคลื่อนที่ ระบุ
(เช่นทุกวันพุธของสัปดำห์ ให้บริกำร ณ อำเภอตะกั่วป่ำ หรือทุกวันจันทร์สัปดำห์ที่ 3 ของเดือน
ร่วมกับเทศบำลเมือง ณ สำนักงำนเทศบำล เป็นต้น)
 จัดให้มีหน่วยรำชกำรอื่นหรือหน่วยงำนภำคเอกชน ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรหรือรับคำขอแทนได้
 อื่นๆ ระบุ
3.3 มีระบบรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อร้องเรียนของประชาชน
 กำรจัดกล่อง/ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน
 จัดให้มีแบบสอบถำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
 มีกำรจัดทำแผนปรับปรุงกำรบริกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
 ดำเนินกำรตำมแผนที่กำหนดและมีกำรติดตำมผลตำมแผนปฏิบัติงำน

3.4 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมในการให้บริการ
 เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรได้รับกำรอบรม ก่อนเข้ำปฏิบัติหน้ำที่และมีแผนกำรอบรมอย่ำงต่อเนื่อง
 เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรผ่ำนกำรทดสอบว่ำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเนื้อหำในเรื่องที่บริกำรเป็นอย่ำงดี
 เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรผ่ำนกำรอบรมเกี่ยวกับกริยำมำรยำท และจิตสำนึกที่ดีในกำรให้บริกำร
 มีกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน(ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ) ให้สำมำรถบริกำรแทนกันได้
 จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนคอยดูแลเป็นครั้งครำวเพื่อควำมเป็นระเบียบในกำรให้บริกำร
 อื่นๆ ระบุ
3.5 จัดให้มีสถานที่สิ่งแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆที่เหมาะสม
 จัดสถำนที่ให้มีควำมสะอำด และมีบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่ดี
 มีแบบฟอร์มคำร้อง หรือตัวอย่ำงกำรกรอกแบบฟอร์มที่เพียงพอ
 มีเก้ำอี้นั่งรอบริกำรที่เพียงพอ
 จัดเตรียมวัสดุสำนักงำนที่จำเป็น ดินสอ ปำกกำ สำหรับใช้กรอกคำขอให้บริกำร
 มีบริกำรหนังสือพิมพ์ แผ่นผับ ให้อ่ำนขณะรอ
 มีจุดบริกำรน้ำดื่ม หรือชำ กำแฟ
 มีบริกำรตู้โทรศัพท์สำธำรณะ
 มีโทรทัศน์ให้ดูขณะนั่งรอรับบริกำร
 มีสถำนที่หรือห้องนั่งรอที่ติดเครื่องปรับอำกำศ
 มีบริกำรเครื่องถ่ำยเอกสำร
 อื่น ๆ ระบุ.............................................................................................................
3.6 จัดระบบบริการที่มีคุณภาพ
 จัดขั้นตอนกำรให้บริกำรที่มีควำมเสมอภำค และเป็นธรรม ได้แก่ มีกำรแจกบัตรคิว หรือจัดช่อง
หรือแนวให้ประชำชนเข้ำแถวรอรับบริกำร
 มีกำรบันทึกวันและเวลำกำรให้บริกำร ทุกขั้นตอน
 มีใบแสดงกำรรับคำขอให้กับผู้ยื่นคำขอ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 จัดบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ สำหรับงำนบริกำรที่มีกำรเชื่อมโยงและต่อเนื่องภำยในหน่วยงำนหรือ
หลำยส่วนรำชกำร
 มีใบเตือน/แจ้งให้มำรับบริกำรเมื่อถึงกำหนดเวลำ
 มีกำรติดตำมผลหลังกำรให้บริกำร
 มีกำรลดต้นทุนและลดภำระให้กับประชำชน ได้แก่ กำรยกเลิกเอกสำรหลักฐำนที่ประชำชนต้อง
นำมำประกอบกำรยื่นคำขอ เช่น บัตรประจำตัวประชำชน สำเนำทะเบียนบ้ำน
ทั้งนี้หำกจังหวัดใดจัดสิ่งอำนวยควำมสะดวก และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนที่
ไม่ได้ปรำกฏ ตำมที่ได้รวบรวมไว้นี้ ให้แจ้งเพิ่มเติมได้
4. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

*หมายเหตุ ให้สำนักงำนแรงงำนจังหวัด จัดทำแบบ Check List เพื่อกำรพัฒนำศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงแรงงำน (ศบร.๐๗) พร้อมส่งไปยัง
สำนักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริกำรประชำชนกระทรวงแรงงำน แรงงำน ทำง e-mail : cts.molofficers@gmail.com เป็นรำยไตรมำส
ตำมระยะเวลำที่กำหนด (ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน)

ที่ปรึกษา
• ปลัดกระทรวงแรงงาน
• รองปลัดกระทรวงแรงงาน
• อธิบดีกรมการจัดหางาน
• อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
• อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
• เลขาธิการสานักงานประกันสังคม
ผู้ร่วมจัดทา
• คณะกรรมการกากับ ดูแล และติดตามผลการดาเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
• คณะทางานพัฒนาศักยภาพการดาเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
• แรงงานจังหวัดลาพูน
• แรงงานจังหวัดสระบุรี
• แรงงานจังหวัดปทุมธานี
• แรงงานจังหวัดภูเก็ต
• แรงงานจังหวัดราชบุรี
• แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
• แรงงานจังหวัดนครสวรรค์
• แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
• แรงงานจังหวัดชลบุรี
• แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี • แรงงานจังหวัดมหาสารคาม • แรงงานจังหวัดตาก
• แรงงานจังหวัดลาปาง
• แรงงานจังหวัดพะเยา
• แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
• แรงงานจังหวัดนครราชสีมา • แรงงานจังหวัดน่าน
• แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
• แรงงานจังหวัดพิษณุโลก
• แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
• แรงงานจังหวัดพังงา
• แรงงานจังหวัดระยอง
• แรงงานจังหวัดพิจิตร
• แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
• แรงงานจังหวัดขอนแก่น
• แรงงานจังหวัดลพบุรี
• แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• แรงงานจังหวัดหนองคาย
• แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
• แรงงานจังหวัดเชียงราย
• แรงงานจังหวัดสระแก้ว
• แรงงานจังหวัดนครพนม
• แรงงานจังหวัดสกลนคร
• แรงงานจังหวัดจันทบุรี
• แรงงานจังหวัดสุโขทัย
• แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
• แรงงานจังหวัดตราด
• แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
• แรงงานจังหวัดกระบี่
• แรงงานจังหวัดยะลา
• แรงงานจังหวัดปัตตานี
• แรงงานจังหวัดนครปฐม
• แรงงานจังหวัดชัยภูมิ
• แรงงานจังหวัดอุดรธานี
• แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
• แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
• แรงงานจังหวัดแพร่
• แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ • แรงงานจังหวัดตรัง
• แรงงานจังหวัดยโสธร
• แรงงานจังหวัดระนอง
• แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
• แรงงานจังหวัดชุมพร
• แรงงานจังหวัดสุรินทร์
• แรงงานจังหวัดสตูล
• แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
• แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
• แรงงานจังหวัดบึงกาฬ
• แรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
คณะผู้จัดทา
• นางสาวภัทรพร สมัตรัฐ
• นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด
• นางจุรีพร วรรณบุตร
• นายจิรศักดิ์ ชัยจา
• นายศุภชาติ ปิยไพร
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
สานักตรวจและประเมินผล
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๓๒ ๑๑๖๒, ๐ ๒๒๓๒ ๑๔๖๙
โทรสาร ๐ ๒๒๔๗ ๒๒๘๒
e-mail : cts.molofficers@gmail.com

ผู้อานวยการสานักตรวจและประเมินผล
ผู้อานวยการศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
นักวิชาการแรงงานชานาญการ ศบช. สตป.
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ศบช. สตป.
นักวิชาการแรงงาน ศบช. สตป.

ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
http://counterservice.mol.go.th

ความสะดวกของทาน คือบริการของเรา

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ณ เคาน์เตอร์บริการประชาชน/ศูนย์บริการร่วม กระทรวงแรงงาน
ผู้รับบริการติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

เจ้าหน้าที่
1. สอบถำมควำมต้องกำรงำนบริกำร
2. ขอรับบัตรประชำชนเพือ่ บันทึกข้อมูล
(ระยะเวลำ 1 นำที)

กรณีมีบตั รประจำตัวประชำชนแบบสมำร์ทกำร์ด (Smart Card)

กรณีไม่มีบตั รประจำตัวประชำชนแบบสมำร์ทกำร์ด (Smart Card)

เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลผู้มำรับบริกำร
โดยกำรเสียบบัตรประจำตัวประชำชน
(ระยะเวลำ 0.30 นำที)

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลผูม้ ำรับบริกำร จำกหลักฐำนอื่น
ที่ทำงรำชกำรออกให้ โดยกำรคีย์เลขบัตรประจำตัวประชำชน
พร้อมบันทึกข้อมูลมำรับบริกำร (ระยะเวลำ 1.00 นำที)

เจ้ำหน้ำที่
1. ให้บริกำร (ระยะเวลำ 1 - 3 นำที)
2. บันทึกผลกำรให้บริกำรพร้อมพิมพ์ใบรับบริกำร ให้ผู้รบั บริกำรไว้เป็นหลักฐำน
และใช้ในกำรติดตำมสถำนะ (ระยะเวลำ 0.30 นำที)

ผู้รับบริกำรแสดงควำมพึงพอใจ
(ระยะเวลำ 0.05 นำที)

สิ้นสุดการให้บริการ

ผู้มารับบริการ
ช่องทำงกำรติดตำมสถำนะ
1. กรอกเลขรับบริกำรผ่ำนเว็บไซต์
gcs.mol.go.th
2. สแกน QR Code จำกใบรับบริกำร
3. โทรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่

