
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอาย ุและแรงงานพิการ 

1. วัตถุประสงค ์
  เพื ่อบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการในพื้นที ่อย่างมีประสิทธิภาพ 
แรงงานได้รับการส่งเสรมิ คุ้มครอง และพัฒนาให้มีศักยภาพในการทำงาน เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ มีงานทำ 
มีรายได ้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัดของงาน   

 2.1 เปา้หมาย 
  (1) สำนักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด มีกลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 
แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการระดับพื้นที่ ในรูปแบบประชารัฐ ผ่านคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงาน 
นอกระบบจังหวัด ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัด ศูนย์ประสานงานแรงงาน 
นอกระบบจังหวัด (ภาคประชาชน) และหน่วยบริการชุมชนจังหวัด (ภาคประชาชน) ภายใต้แผนปฏิบัติการ  
(Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด 
  (2) แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ในพื้นที่จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้รับการส่งเสริม 
คุ้มครอง และพัฒนาให้มีศักยภาพในการทำงาน มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่เพียงพอ มีหลักประกันทางสังคม ได้รับการคุ้มครอง 
มีสุขภาวะอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 

 2.2 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานแรงงานจังหวัด 
  เชิงปริมาณ 
   - จำนวนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 – 2565 (เป้าหมาย 1 แผน) 

- จำนวนครั้งในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของจังหวัด (รายเดือน) (เป้าหมาย 12 ครั้ง) 

- จำนวนรายงานผลการส่งเสริม คุ ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ  
และแรงงานพิการ (ประจำปี) (เป้าหมาย 1 เล่ม) 

 เชิงคุณภาพ 
  - ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ 
และแรงงานพิการ ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด (ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนด) 

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี (งบรายจ่ายอื่น) ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 เทียบกับวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรอบ 12 เดือน ประเมินจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
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การประเมิน 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานแรงงานจังหวัด ตามระดับข้ันของความสำเร็จ (Milestone) 

โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

(1) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 - จ ัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด ภายใต้

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 – 2565 โดยบันทึกโครงการ/
กิจกรรม เป้าหมาย และงบประมาณ ในระบบ Google Sheet ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 
- เสนอแผนปฏิบัติการฯ ให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเห็นชอบ และจัดทำ
รูปเล่ม ส่งให้สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ จำนวน 1 เล่ม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน2564 

2 - บูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด 
โดยบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ Google Sheet ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ ผลการ
ดำเนินงานของเดือนมีนาคม 2565 ให้บันทึกผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 

3 - แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการได้รับการส่งเสริม คุ ้มครอง และพัฒนา  
ตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ตามเป้าหมายที่กำหนด (คน)  
- สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
รอบ 6 เดือน  

4 - แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการได้รับการส่งเสริม คุ ้มครอง และพัฒนา 
ตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตามเป้าหมายที่กำหนด (คน)  
- สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
รอบ 6 เดือน 

5 - แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการได้รับการส่งเสริม คุ ้มครอง และพัฒนา  
ตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ตามเป้าหมายที่กำหนด (คน)  
- สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
รอบ 6 เดือน 

หมายเหตุ 1. ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน ประเมินจากระบบ Google Sheet  
ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565 

2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประเมินจากระบบการบริหารการเงนิการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
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(2) รอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565)  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 - บูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด  

โดยบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ Google Sheet ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ ผลการ
ดำเนินงานของเดือนกันยายน 2565 ให้บันทึกผลการดำเนนิงาน ภายในวันที่ 29 กันยายน 2565 

2 - แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการได้รับการส่งเสริม คุ ้มครอง และพัฒนา  
ตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตามเป้าหมายที่กำหนด (คน)  
- สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
รอบ 12 เดือน 

3 - แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการได้รับการส่งเสริม คุ ้มครอง และพัฒนา  
ตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามเป้าหมายที่กำหนด (คน)  
- สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
รอบ 12 เดือน 

4 - แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการได้รับการส่งเสริม คุ ้มครอง และพัฒนา  
ตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ตามเป้าหมายที่กำหนด (คน)  
- สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
รอบ 12 เดือน 

5 - แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการได้รับการส่งเสริม คุ ้มครอง และพัฒนา  
ตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามเป้าหมายที่กำหนด (คน)  
- สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 เทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
รอบ 12 เดือน  
- จัดทำรายงานผลการสง่เสรมิ คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ
แรงงานพิการ (ประจำปี) จำนวน 1 เล่ม ส่งให้สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ ภายในวันที่ 29 
กันยายน 2565 

หมายเหตุ 1. ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน ประเมินจากระบบ Google Sheet  
ณ วันที่ 29 กันยายน 2565 

2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 12 เดือน ประเมินจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

3. รายงานผลการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ
แรงงานพิการ (ประจำปี) จำนวน 1 เล่ม ประเมินจากจำนวนรายงานที่จัดส่งให้สำนักงานนโยบาย
แรงงานนอกระบบ ณ วันที่ 29 กันยายน 2565 
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3. รูปแบบของการทำงาน 
3.1 ระดับนโยบายจังหวัด จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด 

และบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการในพื ้นที่  โดยผ่านความเห็นชอบ 
ของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด 

3.2 ระดับปฏิบัติ บูรณาการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ 
และแรงงานพิการ ในรูปแบบประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ผ่านศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัด ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัด 
(ภาคประชาชน) หน่วยบริการชุมชน (ภาคประชาชน) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. ขัน้ตอนการทำงาน 
4.1 จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด ภายใต้แผนปฏิบัติการ

ด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 - 2565 ในลักษณะ One Plan ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในพื้นที่ โดยบันทึกโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย และงบประมาณ ลงในระบบ Google Sheet (เอกสาร 1) ภายในวันที่ 
31 ตุลาคม 2564 

4.2 เสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด ให้คณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเห็นชอบ และจัดทำรูปเล่ม ส่งให้สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ จำนวน 
1 เล่ม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (เอกสาร 2) 

4.3 บูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด  
ในรูปแบบประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผ่านศูนย์ประสานงาน
และสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัด ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัด (ภาคประชาชน)  
หน่วยบริการชุมชนจังหวัด (ภาคประชาชน) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของจังหวัด ในระบบ Google Sheet ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของเดือนมีนาคม 2565 ให้บันทึกผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 
2565 และผลการดำเนินงานของเดือนกันยายน 2565 ให้บันทึกผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 29 กันยายน 2565 

4.5 จัดทำรายงานผลการส่งเสรมิ คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงาน
พิการ (ประจำปี) จำนวน 1 เล่ม (เอกสาร 3) ส่งให้สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2565 

5. ตารางแผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5.1 จัดทำแผนฯ ป ี65 จงัหวัด โดยบนัทึกโครงการ 
/กิจกรรม เป้าหมาย งปม. ในระบบ Google Sheet  

1 ครั้ง 31            

5.2 เสนอแผนฯ ให้คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ 
และสง่เล่ม ให้ สนบ. 

1 แผน   30           

5.3 บูรณาการขับเคลื่อนแผนฯ ในรปูแบบ
ประชารัฐ 

-             

5.4 รายงานผลการดำเนินงานตามฯ ในระบบ 
Google Sheet  

12 ครั้ง  5 5 5 5 5 
30 

 5 5 5 5 5 
29 

5.5 จัดทำรายงานผลการส่งเสริม คุ้มครอง 
และพัฒนาฯ (ประจำป)ี 

1 เล่ม            29 
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6. การรายงานผล  
6.1 จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด (เอกสาร 2)  

โดยเสนอคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดให้ความเห็นชอบ ส่งเล่ม จำนวน 1 เล่ม และไฟล์ 
PDF ทางจดหมายอิเล ็กทรอนิกส ์ informals.mol1374@gmail.com ให้สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ  
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  

6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด  
ลงในระบบ Google Sheet (เอกสาร 1) ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของเดือนมีนาคม 2565  
ให้บันทึกผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 และผลการดำเนินงานของเดือนกันยายน 2565  
ให้บันทึกผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 29 กันยายน 2565 

6.3 จัดส่งรายงานผลการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ 
(ประจำปี) (เอกสาร 3) จำนวน 1 เล่ม พร้อมส่งไฟล์ PDF ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ informals.mol1374@gmail.com 
ให้สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2565 
 

7. พ้ืนท่ีดำเนินการ: ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด 
 

8. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ  
 โทรศัพท์ 0 2232 1160 โทรสาร 0 2245 2888 
  

9. เอกสารแนบ 

เอกสาร 1 ระบบ Google Sheet รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด 

 
 

QR Code ระบบรายงานผลฯ (ประจำเดือน) 
 
 
 
เอกสาร 2 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด 
 
 

QR Code แบบฟอร์มแผนฯ 
 
 
 
เอกสาร 3 แบบฟอร์มรายงานผลการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ 

และแรงงานพิการ (ประจำปี) 
 
 

QR Code แบบฟอร์มรายงานผลฯ (ประจำปี) 
 
 
 

   ----------------------------------------------- 
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