
 



อัตราก าลังข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานตรวจราชการ ส านักตรวจและประเมินผล  
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   รวม          11   คน 
   ช่วยราชการ  1   คน 

 
 

   รวม  6  คน 
    

 
 

   รวม  -  คน 
    

ข้าราชการ 
 

ลูกจ้างประจ า 
 

พนักงานราชการ 
 



      ด าเนินการเกี่ยวกับภารกิจการตรวจราชการ 
ติดต่อ ประสานงาน จัดเตรียมข้อมูล  

และออกตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงแรงงาน 

        ศึกษา วิเคราะห์ก าหนดประเด็นการตรวจราชการ                  
        การจัดท าแผนการตรวจราชการ และรายงานผล 

      การตรวจราชการประจ าปี 

      ปฏิบัติหน้าที่ช่วยอ านวยการผู้ตรวจราชการ 
      กระทรวงแรงงาน 

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

    จัดท ารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ  
กระทรวงแรงงาน และประสานแจ้งหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามผลการตรวจราชการ 
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งานและอ านาจหน้าที่ของกลุ่มงานตรวจราชการ  ส านักตรวจและประเมินผล    

 
    

 
    

  

ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการงานสารบรรณ     

งานธุรการ งานบุคคล งานงบประมาณวัสดุครุภัณฑ์      

งานการเงิน และพัสดุ 

จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ     

ของกลุ่มงานตรวจราชการ 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ัง

ภายใน และภายนอก 

งานจัดประชุม และจัดเตรียมเอกสารประกอบการ

ประชุมสัมมนา 

งานสนับสนุนการปฏิบัติราชการของทุกฝ่ายใน            

กลุ่มงานตรวจราชการ 

ปฏิบัติงานท่ีไม่อยู่ในหน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่าย

ต่างๆ ในสังกัดกลุ่มงานตรวจราชการ  

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  

จัดท าแผนการตรวจราชการของ ผต.รง.  

ประสานแผนการตรวจราชการกับหน่วยงานในสังกัด

และกระทรวงอื่นๆ 

สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 

พัฒนาระบบการตรวจราชการ    

จัดท าค าส่ังต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ 

จัดระบบข้อมูลการตรวจราชการ ปรับปรุง กฎ ระเบียบ

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ  

ปฏิบัติหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการท่ีได้รับการ

แต่งตั้ง 

รวบรวมศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลแผนงาน/โครงการและ

รายละเอียดข้อมูลประเด็นเป้าหมายการตรวจติดตาม 

จัดท ารายงานผลภาพรวมผลการตรวจราชการแบบบูรณา

การจัดท าและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง

การตรวจราชการประจ าปีฯ ของส านักนายกรัฐมนตรี 

ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายตรวจราชการ 
  

ประสาน ติดตาม ผลการด าเนินงานของหน่วยงานใน

สังกัดตามข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงแรงงาน 

จัดท ารายงานในภาพรวมผลการตรวจติดตามของผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงแรงงาน 

พัฒนาระบบการติดตามประมวลผลการตรวจราชการ

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  

จัดท าและรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการประจ าป ี

ปฏิบัติหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการท่ีได้รับการ

แต่งตั้ง 

สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง

แรงงาน 

ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายติดตามประมวลผล 
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การก าหนดเขตพื้นที่ตรวจราชการ 
ในส่วนภูมิภาค 
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ที่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เขต จังหวัด เขตกรุงเทพมหานคร 

1 นายสุวรรณ์  ดวงตา 2 นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ ทุกเขตพื้นที ่

14 ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี 

16 เชียงราย น่าน พะเยา แพร่   

2 นายสมบูรณ์  ตรัยศิลานันท์ 1 ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง  ดินแดง พญาไท ราชเทวี    ห้วยขวาง 

 บางรัก ปทุมวัน ยานนาวา สาทร บางคอแหลม 11 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 

15 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน 

3 นายนิยม  สองแก้ว 3 กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี    คลองสาน ธนบุรี บางกอกน้อย  บางกอกใหญ่ บางพลัด 

 ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางแค  ภาษีเจริญ หนองแขม 10 บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี 

18 ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี  

4 นายภูมา  ธรรมกุล 6 กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล  ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร สัมพันธวงศ์ 

 จตุจักร ดอนเมือง บางซื่อ บางเขน หลักสี ่8 ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 

12 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

5 นางพัฒนา  พันธุฟัก 4 ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  คันนายาว บางกะปิ ลาดพร้าว  วังทองหลาง บึงกุ่ม 

 คลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง หนองจอก สายไหม 5 ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธาน ีสงขลา 

13 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

6 นายไพโรจน์  โชติกเสถียร 7 นราธิวาส ปัตตานี ยะลา  จอมทอง ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะ 

 บางนา ประเวศ พระโขนง  สวนหลวง วัฒนา คลองเตย 9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 

17 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

เขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ .  2563  
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ค าสั่ง 
กระทรวงแรงงาน  

ที่ ๗๖/๒๕๖๓ 
ลว. 14 ก.พ.63 

เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงแรงงานรับผิดชอบเขตตรวจราชการ 
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ค าสั่ง 
กระทรวงแรงงาน 
 ที่ ๕๔/๒๕๖๓  
ลว. ๖ ก.พ. ๖๓ 

  
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ

กระทรวงแรงงาน และผู้รักษาการในต าแหน่ง 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 
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เรื่อง การตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ค าสั่ง 
กระทรวงแรงงาน 
ที่ ๑๕๒/๒๕๖๓ 
ลว. ๑๘ มี.ค.63  
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 ค าสั่งกระทรวงแรงงาน  
เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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1. การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ร่วมกับผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง 
    ที่เกี่ยวข้อง 
2. การตรวจติดตามการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายส าคัญของกระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย  
    2.1 นโยบายเร่งด่วน  
          1) เร่งรัดปฏิรูปก าลังแรงงาน (Workforce Transformation)  
          2) ส่งเสริมการน าเข้าแรงงานต่างด้าวตามข้อตกลงกับประเทศต้นทาง 
          3) ยกระดับรายได้ส าหรับแรงงานแรกเข้าท างานให้สามารถด ารงชีพอยู่ได้ 
    2.2 นโยบายส าคัญ 
          1) เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมการจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะสม 
          2) ส่งเสริมการมีงานท าที่มีคุณค่า (Decent Work) ให้คนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย 
          3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานให้เดินทางไปท างานต่างประเทศอย่างถูกต้องมีศักดิ์ศรี เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในต่างประเทศ  
          4) พัฒนาระบบประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ สร้างหลักประกันความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่แรงงาน 
          5) ขับเคลื่อน Safety Thailand ใช้มาตรการทางกฎหมาย สร้างเครือข่ายและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยยั่งยืน 
          6) ขยายการบูรณาการเครือข่าย ส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอิสระ 
          7) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และปัญหาการใช้เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 
          8) พัฒนารูปแบบ ตลอดจนสร้างกลไกการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ระหว่างเอกชนและหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณะ 
ด้านแรงงานให้สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
          9) เพิ่มศักยภาพการท างานของอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงาน เพื่อเป็นกลไกส าคัญในระดับภูมิภาคในการขับเคลื่อนบริการสาธารณะด้านแรงงาน 
        10) ยกระดับการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้หลากหลายช่องทาง 
3. การตรวจติดตามการบูรณาการด้านแรงงาน  
4. การตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน 
5. การติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
6. การตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของส านักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ 
7. การตรวจราชการตามภารกิจที่ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบมอบหมาย รวมถึงงานอื่นๆ 
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เรื่อง แผนการตรวจราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ค าสั่ง 
ส านักงาน

ปลัดกระทรวง
แรงงาน 

ท่ี ๑๐๓/๒๕๖๓ 
ลว. ๑๔ ก.พ. ๖๓ 
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 ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
เรื่อง แผนการตรวจราชการส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๑. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบตัิ 
๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบการ  
๓. โครงการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนดา้นอาชีพ 
๔. โครงการจัดท าแผนพัฒนาแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2565 - 2570)  
๕. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ   
6. การจัดท าบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดชันีช้ีวัดภาวะแรงงานจังหวัด 
7. การจัดท าความเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัค่าจ้างของจังหวัด 
8. การส ารวจข้อมลูความตอ้งการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ  
9. โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพตดิ   
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการดา้นแรงงานในจงัหวัดชายแดนภาคใต้           
11. การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที/่ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน 
12. ค่าตอบแทนอาสาสมคัรแรงงาน 76 จังหวัด 
13. กิจกรรมเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดศีรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
      โดยอาสาสมัครแรงงานรว่มใจอาสาพัฒนาบ้านเกดิ 
14. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมคัรแรงงานเพือ่บูรณาการภารกจิของกระทรวงแรงงาน 
15. การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์) 
16. การให้บริการประชาชนดา้นแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 
17. การประเมินผลการด าเนนิงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของส านักงานแรงงานจงัหวัด 
18. การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมอื และติดตามการจดัการบริการดา้นแรงงาน 
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กระทรวงแรงงาน 

 
 
รอบท่ี ๑ Project Review        
          (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 
 
รอบท่ี ๒ Progress Review                  
           (กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๓) 
 
รอบท่ี ๓ Monitoring/Evaluation       
           (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓)   

รอบการตรวจราชการ  

 

การตรวจนิเทศส านักงานแรงงานไทย 

ในต่างประเทศ 

 

(พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖3) 
 

 

ส านักนายกรัฐมนตรี 

 
๑. การตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม 
 

รอบท่ี ๑ Project and Progress Reviews  
          (๑ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)  
รอบท่ี ๒  Monitoring/Evaluation  
          (๑๕ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
  

๒. การตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นท่ี 
 

รอบท่ี ๑ Project and Progress Reviews  
          (2 มกราคม – ๒8 กุมภาพันธ ๒๕๖๓ )  
รอบท่ี ๒ Monitoring/Evaluation  
          (๑๕ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
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เครือข่ายภาคประชาสังคม 
ของกระทรวงแรงงาน  

  
 

(อาสาสมัครแรงงาน) 
 

 

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ 
ภาคประชาชน  

           ๑) ด้านเศรษฐกจิ   
          ๒) ด้านสังคม   
          ๓) ด้านวิชาการ    
          ๔) ด้านสิ่งแวดล้อม 
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สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นายสุวรรณ ์ ดวงตา พ.ค. – ก.ค. ๖๓ 

 
 

รัฐอิสราเอล นายสมบูรณ์  ตรัยศิลานันท์ พ.ค. – ก.ค. ๖๓ 

สาธารณรัฐเกาหลี 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

นายนิยม  สองแก้ว 
 

พ.ค. – ก.ค. ๖๓ 

ญี่ปุ่น นายภูมา  ธรรมกุล 
 

พ.ค. – ก.ค. ๖๓ 
 

 
 

ไต้หวัน นางพัฒนา พันธุฟัก 
 

พ.ค. – ก.ค. ๖๓ 
 

มาเลเซีย, สาธารณรัฐสิงคโปร ์
เนการาบูรไนดารุสซาลาม 

นายไพโรจน์  โชติกเสถียร 
 

พ.ค. – ก.ค. ๖๓ 
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การหารือข้อราชการ 
กับเอกอคัรราชทูต/กงสลุใหญ่ 

เพื่อรับทราบสถานการณ ์
ด้านแรงงาน 

และข้อเสนอแนะ 
ด้านแรงงาน  

การติดตาม 
ผลการปฏิบัตงิาน 

ของส านักงานแรงงานไทย
ในต่างประเทศ 

ตามนโยบายรัฐบาล 
กระทรวงแรงงาน  

และข้อสั่งการของผูบ้ริหาร 

การตรวจเยี่ยม  
เพื่อให้ก าลงัใจ  
ให้ค าปรึกษา 

และร่วมแกไ้ขปัญหาเบื้องต้น
ให้กับแรงงานไทย  

๑ 

๓ 

๒ 

แนวทางการตรวจนิเทศฯ  
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของกระทรวงแรงงานฯ 



การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ฯ 



การตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของส านักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ 


