
การจดัท าบทวิเคราะห์

การรายงานสถานการณ์

และดชันีช้ีวดัภาวะแรงงานจงัหวดั

โดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุม่งานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา



สว่นท่ี 1 โครงการจดัท าบทวิเคราะหก์ารรายงานสถานการณ์

และดชันีช้ีวดัภาวะแรงงานจงัหวดั

ที่มาและความส าคญั

วตัถปุระสงค/์เป้าหมาย/ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั

สว่นท่ี 3 ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หวัขอ้ในการน าเสนอ

สว่นท่ี 2 กระบวนการด าเนินงาน

แผนการปฏิบตังิาน

ขัน้ตอนการจดัท าเลม่รายงานสถานการณ์

โครงสรา้งเนือ้หาและแหลง่ที่มาของขอ้มลู

การติดตามและประเมนิผล
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สว่นท่ี 1 โครงการจดัท าบทวิเคราะหก์ารรายงานสถานการณแ์ละดชันชีีว้ดัภาวะแรงงานจังหวัด

ท่ีมาและความส าคญั

การจัดท ารายงานสถานการณ์ดา้นแรงงานจังหวัดเป็นส่ิงจ าเป็น

เนือ่งจากอ านาจโดยตรงของส านกังานแรงงานจงัหวัดก าหนดไวว้่า 

ด าเนินการเป็นศนูยข์อ้มลูสารสนเทศดา้นแรงงานและประชาสมัพนัธ์

เผยแพรง่านดา้นแรงงานในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัและกล ุม่จงัหวดั

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านกังานปลดักระทรวง 

กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559

จึงตอ้งมีการจัดท ารายงานสถานการณ์ดา้นแรงงานจังหวัด 

เ พ่ือน าไปใช ้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของ

ตลาดแรงงาน เป็นองค์ประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาก าลังคน

ระดบัจงัหวดั และน าเสนอคณะอนกุรรมการค่าจา้งจงัหวดั

“ “

2549 - กระทรวงแรงงานไดจ้ดัท าโครงการศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันาศกัยภาพของศนูยข์อ้มลูแรงงานจังหวัด ซ่ึงไดร้ับ

การสนบัสนนุงบประมาณจากโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุม้ครองทางสังคม ระยะ 2 โดยจา้งมลูนิธิ

สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) 

- จัดท าคู่มือการจัดท ารายงานสถานการณ์ดา้นแรงงานจังหวัด ฉบับแรก เพื่อใหจ้ังหวัดใชเ้ป็นแนวทางปฏิบัติใน

การจดัท ารายงานสถานการณแ์รงงานจงัหวัดใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั

2550

- ส านกังานแรงงานจงัหวัดทกุจงัหวัดไดร้ับมอบภารกจิในการจดัท ารายงานสถานการณแ์รงงานจงัหวัด

อย่างตอ่เนือ่ง โดยกระทรวงแรงงานไดม้กีารจดัอบรมเจา้หนา้ที่ที่จดัท ารายงานสถานการณแ์รงงานของจงัหวัด

2554
-

2556 - ปี 2554 การจดัท าสถานการณด์า้นแรงงานจงัหวัด ถกูก าหนดเป็นตวัช้ีวดัแรงงานจงัหวดั

- ปี 2555–2556 การจัดท าสถานการณ์ดา้นแรงงานจังหวัด ถกูก าหนดเป็นตัวช้ีวัดผลผลิตงบประมาณ

ประจ าปี โดยส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน ไดส้นบัสนนุงบประมาณใหจ้ังหวัดจา้งเอกชนประเภทบคุคลมาร่วม

ปฏิบัติภารกิจนี้ ศนูย์ขอ้มลูเศรษฐกิจการแรงงานจึงไดก้ าหนดตัวชี้วัดผลงานอย่างเป็นระบบ เพื่ อวัดผลการ

ปฏิบตังิานทัง้ในเชงิปริมาณ เชงิเวลา และเชงิคณุภาพ

2557
-

2564
- มกีารด าเนนิการจดัท ารายงานสถานการณด์า้นแรงงานจงัหวัดอย่างตอ่เนือ่ง 

- ปี 2559 ปรับปรงุคู่มอืการจดัท ารายงานสถานการณส์ถานการณด์า้นแรงงานจงัหวัด เป็นครัง้ท่ี 2

- ปี 2564 ปรับปรงุคู่มอืการจดัท ารายงานสถานการณส์ถานการณด์า้นแรงงานจงัหวัด เป็นครัง้ท่ี 3
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สว่นท่ี 1 โครงการจดัท าบทวิเคราะหก์ารรายงานสถานการณแ์ละดชันชีีว้ดัภาวะแรงงานจังหวัด

วตัถปุระสงค์
การจดัท าบทวิเคราะหก์ารรายงานสถานการณ์

และดชันีช้ีวดัภาวะแรงงานจงัหวดั

3

เพ่ือเสริมสรา้งความเขม้แข็งในการจัดท าและวิเคราะหส์ถานการณด์า้นแรงงาน

ในระดบัพ้ืนที่ และเป็นการเฝ้าระวงัสถานการณ ์สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและ

สงัคมในชว่งเศรษฐกิจมีสญัญาณชะลอตวัที่มีผลตอ่ภาคแรงงานในระดบัพ้ืนที่

03

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให ้สรจ. เป็นศนูยก์ลางขอ้มลูและสารสนเทศดา้นแรงงาน

ในระดบัจงัหวดั (Focal Point) ที่มีขอ้มลูสารสนเทศดา้นแรงงานที่ถกูตอ้ง ครบถว้น 

และเป็นปัจจบุนั ครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมาย เชน่ กลุม่แรงงานในระบบ แรงงาน

นอกระบบ และกลุม่เป้าหมายพิเศษ (ผูพิ้การ สงูอาย ุเยาวชนกอ่นเขา้สูต่ลาดแรงงาน)

01

เพ่ือให ้สรจ. สามารถใหข้อ้มลูดา้นแรงงานที่รวดเร็ว และถกูตอ้ง แก่หน่วยงานใน

จงัหวดัทัง้ภาครฐัและเอกชน สามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์

และบริหารจดัการเชงิกลยทุธใ์นพ้ืนที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

02

เพ่ือพัฒนาการรายงานสถานการณด์า้นแรงงานของจังหวัดจากการวิเคราะห์

ขอ้มลูพ้ืนที่เพียงอย่างเดียว ไปสู่การวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด 

ตามเกณฑ์ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานระหว่างประเทศ และพัฒนาต่อเนื่องไปสู่

การจดัท าดชันชีีว้ดัภาวะแรงงานหลกั ดา้นการบริหารงานของกระทรวงแรงงาน
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สว่นท่ี 1 โครงการจดัท าบทวิเคราะหก์ารรายงานสถานการณแ์ละดชันชีีว้ดัภาวะแรงงานจังหวัด

เป้าหมาย (สว่นกลาง)
การจดัท าบทวิเคราะหก์ารรายงานสถานการณ์

และดชันีช้ีวดัภาวะแรงงานจงัหวดั

ตวัชีว้ดัสว่นกลาง

เชิงปรมิาณ : จ านวนเลม่รายงานสถานการณด์า้นแรงงานจงัหวดั 380 เลม่/ปี 

(รายไตรมาส 304 เลม่ และรายปี 76 เลม่)

เชิงเวลา : รอ้ยละของการจดัสง่เลม่รายงานสถานการณด์า้นแรงงานจงัหวดั

ที่จดัสง่ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

เป้าหมายสว่นกลาง

1. พฒันารายงานสถานการณด์า้นแรงงานจงัหวดัและเพ่ิมการวิเคราะหด์ชันี

ชีว้ดัภาวะแรงงานของจงัหวดั

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการเป็นศนูยก์ลางขอ้มลูและสารสนเทศดา้นแรงงาน

ระดบัจงัหวดั

3. ตดิตามความเคลื่อนไหวของตลาดแรงงานในเชงิพ้ืนที่

4. พฒันาระบบการตดิตามประมวลผลการปฏิบตังิานและจดัเก็บขอ้มลูเชงิสถิติ
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สว่นท่ี 1 โครงการจดัท าบทวิเคราะหก์ารรายงานสถานการณแ์ละดชันชีีว้ดัภาวะแรงงานจังหวัด

เป้าหมาย (สว่นภมิูภาค)
การจดัท าบทวิเคราะหก์ารรายงานสถานการณ์

และดชันีช้ีวดัภาวะแรงงานจงัหวดั

ตวัชีว้ดัระดบัจงัหวดั

1. จ านวนเลม่รายงานสถานการณด์า้นแรงงานจงัหวดั 5 เลม่/ปี (รายไตรมาส และรายปี) 

โดยส านกังานแรงงานจงัหวดั

2. จ านวนเจา้หนา้ท่ีวิเคราะหแ์ละประมวลผลเบื้องตน้จงัหวดัละ 1 คน

3. รายการขอ้มลูสถิตทิี่จดัเก็บ เชน่ สถิตแิรงงานนอกระบบ ขอ้มลูเชงิส ารวจสนบัสนนุค่าจา้ง  

ขอ้มลูการส ารวจอปุสงคแ์ละอปุทานแรงงานจงัหวดั ขอ้มลูการใหบ้ริการของศนูยบ์ริการร่วม 

กระทรวงแรงงาน และขอ้มลูผลการด าเนนิงานตา่งๆ

- เผยแพร่รายงานสถานการณฯ์ 15 พ.ย. /15 ก.พ. (พรอ้มรายปี) /15 พ.ค. /15 ส.ค.

- สง่เลม่รายงานสถานการณฯ์ 20 พ.ย. /20 ก.พ. (พรอ้มรายปี) /20 พ.ค. /20 ส.ค. 

- ก าหนดการตรงกบัวันหยดุใหส้ง่ในวันท าการวันถดัไป โดยนบัวันประทบัตราสง่ออกไปรษณียเ์ป็นส าคญั

เป้าหมายระดบัจงัหวดั

1. สรจ. เป็นหนว่ยงานที่มีความพรอ้มดา้นการวิเคราะหส์ถานการณด์า้นแรงงานและพฒันาดชันี

ชีว้ดัแรงงานในระดบัพ้ืนที่

2. สรจ. มีขอ้มลูและสามารถใหบ้ริการขอ้มลูดา้นแรงงานประกอบการวางเผนยทุธศาสตร ์แผนงาน

/โครงการ และประชาชนที่สนใจ

3. สรจ. มีการพฒันากระบวนงานในการจดัเก็บขอ้มลูสถิตแิรงงานและสถิตขิองผลการปฏิบตัิงาน

อย่างเป็นระบบ ตอ่เนือ่ง สะทอ้นค่างานที่เพ่ิมขึน้ไดช้ดัเจน
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สว่นท่ี 1 โครงการจดัท าบทวิเคราะหก์ารรายงานสถานการณแ์ละดชันชีีว้ดัภาวะแรงงานจังหวัด

ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั 

ส านกังานแรงงานจหังวดั เป็นศนูยก์ลางขอ้มลูและ

สารสนเทศดา้นแรงงานในระดับจังหวัด สามารถใหบ้ริการ

ขอ้มูลด้านแรงงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ต่อเนื่ อง 

และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งแรงงาน

ในระบบ แรงงานอกระบบ และแรงงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

(ผูพ้ิการ ผูส้งูอาย ุและเยาวชนก่อนวัยท างาน) เพื่อน าไปใช ้

ประโยชนใ์นการเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงาน

เป็นองคป์ระกอบในการจดัท าแผนปฏิบัติการดา้นแรงงานระดบั

จงัหวดั และน าเสนอคณะอนกุรรมการค่าจา้งจงัหวดั
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สว่นท่ี 2 กระบวนการด าเนนิงาน

แผนการปฏิบติังาน (สว่นกลาง)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขัน้เตรยีมการ

1.ขออนมุตัโิครงการ

2.วางแผนการโอนเงนิงบประมาณให ้สรจ.

3.แจง้แนวทางในการด าเนนิงานให ้สรจ.

กนัยายน 2563 ขัน้ด าเนินงาน

ตลุาคม 2563 – กนัยายน 2564

1. ตดิตามผลการจดัท าบทวิเคราะหก์ารรายงานสถานการณแ์ละดชันชีี้วัดภาวะแรงงานจงัหวัด 76 จงัหวัด  

(รายไตรมาส จ านวน 304 เลม่ /รายปี จ านวน 76 เลม่)

*ภายในวันท่ี 20 พ.ย./20 ก.พ./20 พ.ค./20 ส.ค. (กรณีตรงกบัวันหยดุใหน้บัวันท าการวันถดัไป)

2. ตรวจสอบความถกูตอ้งของรายงานสถานการณแ์รงงานจงัหวัดรายไตรมาส/รายปี 

*ภายใน 30 วัน หลงัจากจงัหวัดสง่เลม่รายงาน

3. ตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 – มี.ค. 64) รอบ 9 เดือน (ต.ค. 63 – มิ.ย. 64) 

และประมาณการคา่ใชจ้่ายในอีก 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 64)

ขัน้สรปุผล

สรปุและรายงานผลการการด าเนินงานการจัดท าบทวิเคราะห์

การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด 

(ผลการตรวจสอบเนือ้หารายงานสถานการณแ์รงงานจังหวัด

และผลการส ารวจความคิดเห็นท่ีมีต่อ รายงานสถานการณ์

จงัหวัด) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตลุาคม 2564
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สว่นท่ี 2 กระบวนการด าเนนิงาน

แผนการปฏิบติังาน (สว่นภมิูภาค)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. 63

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

ม.ค. 64

ก.พ. 64

มี.ค. 64

เม.ย. 64

พ.ค. 64

มิ.ย. 64

ก.ค. 64

ส.ค. 64

ก.ย. 64

ต.ค. 64

จา้งเจา้หนา้ที่ จดัท าเลม่ แบบสอบถามผูใ้ชง้าน ผลการใชจ้่ายเงนิ ผลการด าเนนิงาน

ไตรมาส 3/63

- เผยแพร่ 15 พ.ย. 63

- สง่เลม่ 20 พ.ย. 63

ไตรมาส 4/63 ,รายปี 

- เผยแพร่ 15 ก.พ. 64

- สง่เลม่ 20 ก.พ. 64

ไตรมาส 1/64

- เผยแพร่ 15 พ.ค. 64

- สง่เลม่ 20 พ.ค. 64

ไตรมาส 2/64

- เผยแพร่ 15 ส.ค. 64

- สง่เลม่ 20 ส.ค. 64

เผยแพรแ่บบสอบถาม

(แบบฟอรม์ที่ 1)

- เผยแพร่แบบสอบถาม

เดอืน ก.พ. 64

สรปุแบบสอบถาม

(แบบฟอรม์ที่ 4 และ 5)

- สรปุและสง่แบบสอบถาม 

30 ก.ย. 64

รอบ 6 เดือน

(แบบฟอรม์ที่ 2.1)

- สง่ภายใน 19 เม.ย. 64

รอบ 9 เดือน

(แบบฟอรม์ที่ 2.2)

- สง่ภายใน 16 ก.ค. 64

สรปุผลการด าเนินงาน

- สง่ภายใน 15 ต.ค. 64
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สว่นท่ี 2 กระบวนการด าเนนิงาน

ขัน้ตอนการจดัท าเลม่รายงานฯ

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 

ประกอบไปดว้ย 

1. ออกแบบโครงสรา้งเนือ้หา 

ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 สว่น คือ

สว่นที่ 1 : บทสรปุผูบ้ริหาร

สว่นที่ 2 : เนือ้หา

สว่นที่ 3 : ภาคผนวก

2. ออกแบบรปูแบบการน าเสนอเนือ้หา

การเตรียมการ รวบรวมขอ้มลู

รวบรวมขอ้มลูจากหนว่ยงาน

ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่

1. หนว่ยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน

2. หนว่ยงานภายนอกกระทรวงแรงงาน 

เช่น สนง.สถิติจังหวัด/สนง.พาณิชย์จังหวัด

/สนง.คลงัจงัหวัด/สนง.อตุสาหกรรมจงัหวัด

ตรวจสอบ

ความถกูตอ้ง

ของขอ้มลู และ

ประมวลผล

ขอ้มลู

วิเคราะหแ์ละ

จดัท ารายงาน

9



สว่นท่ี 2 กระบวนการด าเนนิงาน

โครงสรา้งเน้ือหา

และแหลง่ท่ีมาของขอ้มลู

สว่นท่ี 1

เป็นส่วนที่สรปุประเด็นส าคัญของเนื้อหารายงานสถานการณแ์รงงานจังหวัด

ทั้งฉบับ โดยระบุถึงลักษณะเด่น หรือสถานการณ์เด่นของไตรมาสว่าเกิด เหตุ

อะไรขึ้น เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของรายงานในไตรมาสที่น าเสนอ และมี

การจดัท าบทสรปุผูบ้ริหารในลกัษณะ Infographic เพ่ือใหก้ารน าเสนอเป็นที่นา่สนใจ

บทสรปุผ ูบ้รหิาร
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สว่นท่ี 2 กระบวนการด าเนนิงาน

โครงสรา้งเน้ือหา

และแหลง่ท่ีมาของขอ้มลู

สว่นท่ี 2

มีสว่นประกอบหลกั 3 สว่น ไดแ้ก่

1. สภาพเศรษฐกิจของจังหวัด เป็นการรายงานสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดว่ามีภาวะ

เป็นอย่างไร เกิดเหตกุารณท่ี์สง่ผลกระทบตอ่ภาวะเศรษฐกิจและการจา้งงานในพ้ืนท่ี

โดยควรมีขอ้มลูเพื่อใหเ้กิดความสมบรูณ ์ดงันี้

➢ ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวัด (GPP) : สามารถขอขอ้มลูไดจ้ากส านกังานคลงัจงัหวัด

➢ ดชันรีาคาผูบ้ริโภคของจงัหวัด : สามารถขอขอ้มลูไดจ้ากส านกังานพาณิชยจ์ังหวัด

➢ การจดทะเบียนนติบิคุคล : สามารถขอขอ้มลูไดจ้ากส านกังานพฒันาธรุกิจการคา้จงัหวัด

➢ การจดทะเบียนโรงงาน : สามารถขอขอ้มลูไดจ้ากส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวัด

2. ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานของจังหวัด ส่วนนี้เป็นการน าเสนอภาพความเคลื่อนไหวและ

เปลี่ยนแปลงดา้นภาวะแรงงานในลกัษณะสดัสว่นหรือรอ้ยละ โดยการน าขอ้มลูดิบจากในส่วน

ท่ี 3 สถานการณ์แรงงานของจังหวัดมาค านวณภายใตส้ตูรท่ีก าหนด ใหผ้ลลัพธ์ออกมา

ในรปูรอ้ยละ หรือสดัสว่น เพ่ือน าผลลพัธม์าเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ีผ่านมาใหเ้ห็นถึงความ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ 

3. สถานการณแ์รงงานจงัหวัด

ควรน าเสนอขอ้มลูในประเด็นตา่ง ๆ ตามล าดบั คือ

(1) ก าลงัแรงงาน/การมีงานท า/การว่างงาน

(2) การสง่เสริมการมีงานท า

(3) การพฒันาศักยภาพแรงงาน

(4) การคุม้ครองแรงงานและสวัสดิการ

(5) การประกนัสงัคม

เน้ือหารายงานสถานการณแ์รงงานจงัหวดั

(6) ปัญหาดา้นแรงงานท่ีส าคญั

(7) ผลการด าเนนิงานที่ส าคญัตามนโยบายรฐับาล

/นโยบายกระทรวงแรงงาน

(8) อ่ืน ๆ
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สว่นท่ี 2 กระบวนการด าเนนิงาน

โครงสรา้งเน้ือหา

และแหลง่ท่ีมาของขอ้มลู

สว่นท่ี 3

เป็นส่วนแสดงขอ้มลูที่บทวิเคราะห์ในส่วนที่ 2 ไม่สามารถแสดงรายละเอียด

ไดค้รบถว้น จึงมีตารางขอ้มลูโดยละเอียดแสดงไวก้รณีที่ผูอ้่านตอ้งการศึกษา

ขอ้มลูอย่างละเอียดในเชงิสถิต ิ ซ่ึงสว่นนี้ควรแสดงขอ้มลูยอ้นหลังดว้ยถา้เป็นไปได ้

เพ่ือแสดงการเปรียบเทียบขอ้มลูแตล่ชว่งเวลาใหเ้ห็นชดัเจน

ภาคผนวก
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สว่นท่ี 2 กระบวนการด าเนนิงาน

การติดตามและประเมินผล
(สว่นกลาง)

1

1. กองเศรษฐกิจการแรงงาน ตดิตามและบนัทึกผลการด าเนนิการจัดท าบทวิเคราะหก์ารรายงาน

สถานการณแ์ละดชันีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด จ านวนทั้งส้ิน 380 เล่ม/ปี (รายไตรมาส 

จ านวน 304 เลม่ /รายปี จ านวน 76 เลม่) โดยมีก าหนดการจดัสง่ ดงันี้

2. กองเศรษฐกิจการแรงงาน ตรวจสอบความถกูตอ้งของเล่มรายงานการจัดท าบทวิเคราะห์

การรายงานสถานการณแ์ละดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดตามประเด็นและเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดย

ด าเนนิการภายใน 30 วนั หลงัจากจงัหวดัสง่เลม่รายงาน

เลม่รายงานสถานการณด์า้นแรงงานจงัหวดั

- สง่เลม่รายงานสถานการณฯ์ 20 พ.ย. /20 ก.พ. (พรอ้มรายปี) /20 พ.ค. /20 ส.ค. 

- ก าหนดการตรงกบัวนัหยดุใหส้ง่ในวนัท าการวนัถดัไป โดยนบัวนัประทบัตราสง่ออก

ไปรษณียเ์ป็นส าคญั

2

กองเศรษฐกิจการแรงงาน ด าเนินการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักงานแรงงาน

จังหวัดรอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน พรอ้มประมาณการค่าใชจ้่ายในอีก 3 เดือน และสรปุผลการ

ใชจ้่ายงบประมาณสง่กองบริหารการคลงั 

การใชจ้่ายเงินงบประมาณ
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สว่นท่ี 2 กระบวนการด าเนนิงาน

การติดตามและประเมินผล
(สว่นภมิูภาค)

1

ส านักงานแรงงานจังหวัดเผยแพร่และจัดส่งเล่มรายงานสถานการณ์ดา้นแรงงาน

จังหวัดอย่างนอ้ย 5 เล่ม/ปี (รายไตรมาส 4 เล่ม และรายปี 1 เล่ม) พรอ้มแผ่น CD มายัง

กองเศรษฐกิจการแรงงาน ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดดงันี้

เลม่รายงานสถานการณด์า้นแรงงานจงัหวดั

- เผยแพร่รายงานสถานการณฯ์ 15 พ.ย. /15 ก.พ. (พรอ้มรายปี) /15 พ.ค. /15 ส.ค.

- สง่เลม่รายงานสถานการณฯ์ 20 พ.ย. /20 ก.พ. (พรอ้มรายปี) /20 พ.ค. /20 ส.ค. 

- ก าหนดการตรงกบัวนัหยดุใหส้ง่ในวนัท าการวนัถดัไป โดยนบัวนัประทบัตราสง่ออก

ไปรษณียเ์ป็นส าคญั

2

ส านักงานแรงงานจังหวัดด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณและรายการเบิกจ่าย 

รวมทัง้คาดว่าเหลือจ่ายโอนกลบัสว่นกลาง ตามแบบฟอรม์ที่สว่นกลางก าหนดดงันี้

- แบบฟอรม์ที่ 2.1 รายงานผลการเบิกจ่ายรอบ 6 เดอืน 

- แบบฟอรม์ที่ 2.2 รายงานผลการเบิกจ่ายรอบ 9 เดอืน และประมาณการค่าใชจ้่ายในอีก 3 เดอืน 

การใชจ้่ายเงินงบประมาณ
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สว่นท่ี 2 กระบวนการด าเนนิงาน

การติดตามและประเมินผล
(สว่นภมิูภาค)

3

ส านกังานแรงงานจงัหวัดส่งแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ่รายงานสถานการณด์า้นแรงงาน

จังหวัด ตามแบบฟอร์มที่ 1 ใหก้ับบคุคลหรือหน่วยงานที่จัดส่งรายงานสถานการณ์ด ้านแรงงาน

จังหวัดเป็นประจ า หรือประชาชนผูใ้ชข้อ้มลูสถานการณ์ดา้นแรงงาน เพ่ือใหต้อบแบบสอบถาม

กลับมา โดยท าการส ารวจปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนกมุภาพันธ ์และสรปุผลการส ารวจความคิดเห็น

ที่มีต่อรายงานสถานการณ์ดา้นแรงงานจังหวัด ตามแบบฟอร์มที่ 4 และบันทึกผลการส ารวจฯ 

ตามแบบฟอรม์ที่ 5 พรอ้มจดัสง่มายงักองเศรษฐกิจการแรงงาน ภายในวนัที่ 30 กนัยายน

แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อรายงานสถานการณแ์รงงานจงัหวดั

4

ส านักงานแรงงานจังหวัดด าเนินการจัดท าผลการงานและการจัดเก็บผลงานใหเ้ป็นระบบและมี

หลักฐานอา้งอิงผลงานชัดเจน และจัดส่งแบบสรปุผลการด าเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่ 3 เมื่อส้ิน

ปีงบประมาณ ภายในวนัที่ 15 ตลุาคม

ผลการด าเนินงาน
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สว่นท่ี 3 ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการปฏิบติังาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภายใตโ้ครงการจดัท าบทวิเคราะหก์ารรายงานสถานการณ์

และดชันีช้ีวดัภาวะแรงงานจงัหวดั

สรปุผลการส ารวจความคิดเห็นท่ีมีต่อรายงานสถานการณจ์งัหวดั

หนว่ยงานสว่นใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม 

คือ หน่วยงานราชการ (รอ้ยละ 75.04)

เนือ้หาสาระที่มผีูน้  าไปใชป้ระโยชนส์งูสดุ 

ไดแ้ก่ บทสรปุผ ูบ้รหิาร (รอ้ยละ 95.00)

สิ่งท่ีควรปรบัปรงุ : 

(1) รปูแบบในการน าเสนอ 

(2) เพิ่มชอ่งทางการเขา้ถึง 

(3) จดัเนือ้หาใหก้ระชบั เขา้ใจงา่ย

(4) เพิ่มการวิเคราะหแ์นวโนม้สถานการณ์

(5) เพิ่มขอ้มลูเศรษฐกิจและแนวโนม้เศรษฐกิจ

โดยมีการสง่แบบสอบถามความคิดเห็นฯ จ านวนทัง้สิ้น 11,104 ฉบับ และไดร้บัการตอบกลบัมา

จ านวน 8,935 ฉบับ คิดเป็นรอ้ยละ 80.47 ผลการส ารวจเป็นดงันี้

ด
า้
น
ป
ร
ะ
โย
ช
น
ท์ี่
ได
ร้
บั

86.07

ด
า้
น
เนื้
อ
ห
า
ส
า
ร
ะ

81.66

ด
า้
น
ค
ว
า
ม
พึ
ง
พ
อ
ใจ

82.64

ความคิดเห็นที่มีตอ่ “รายงานสถานการณจ์งัหวดั”

ระดบัมาก

ระดบัปานกลาง

ระดบันอ้ย
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สว่นท่ี 3 ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการปฏิบติังาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการตรวจสอบเน้ือหา “รายงานสถานการณจ์งัหวดั”

ปัญหาท่ีพบ :  

(1) เนือ้หาไมค่รบถว้นตามท่ีสว่นกลางก าหนด 

(2) รปูแบบในการจัดท าเล่มไม่เป็นรปูแบบเดียวกัน 

(3) การวิเคราะหข์อ้มลูและการน าเสนอขอ้มลูไมเ่หมาะสมกบัลกัษณะขอ้มลู

คะแนนเต็ม (100 คะแนน)

คะแนนสงูสดุ

คะแนนเฉล่ีย

คะแนนต า่สดุไต
ร
ม
า
ส

3
/
6

2

ไต
ร
ม
า
ส

3
/
6

2

ไต
ร
ม
า
ส

1
/
6

3

ไต
ร
ม
า
ส

2
/
6

3

ร
า
ย
ปี
 6
2

92

68.30

47

94

71.46

49

90

69.33

40

94

69.13

93

71.13

47

คะแนนการตรวจสอบเนือ้หา “รายงานสถานการณจ์งัหวดั”
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ค ู่มือการจดัท ารายงานสถานการณแ์รงงานจงัหวดั ฉบบัท่ี 3
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การเปลี่ยนแปลงของค ู่มือการจดัท ารายงานสถานการณแ์รงงานจงัหวดั 

ฉบบัปรบัปรงุครัง้ท่ี 3
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การเปลี่ยนแปลงของค ู่มือการจดัท ารายงานสถานการณแ์รงงานจงัหวดั 

ฉบบัปรบัปรงุครัง้ท่ี 3



กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

กล ุม่งานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา

โทร : 0 2232 1380 E-mail : labourecon.nss@gmail.com 

Thank You.


