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โครงสร้างกระทรวงแรงงาน

นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ตามแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554
วิสัยทัศน์
 แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ





พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้
จัดเตรียมกาลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน
เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
 ประเด็นยุ ทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกาลังคนเพียงพอทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความมั่งคงในการมีงานทาให้กับแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมความมั่นคงในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 7 การช่ว ยเหลื อผู้ ป ระสบปัญ หาความเดือ ดร้อ นเนื่ อ งจากวิ ก ฤตและ
สาธารณภัย

สัญลักษณ์กระทรวงแรงงาน เป็นรูป เทพบดีสามองค์

 เทพบดี องค์ก ลาง พระหั ตถ์ซ้า ยถือพระขรรค์ พระหั ตถ์ ขวาประสาทพร มีห น้า ที่รักษาความ
เป็นธรรม เปรียบเสมือนรัฐบาล ทาหน้าที่รักษาความเป็นธรรม และอานวยประโยชน์สุขให้แก่
ประชาชน โดยมีกฎหมายเป็นเครื่องมือ
 เทพบดีผู้อยู่เบื้องขวา พระหัตถ์ขวาถือม้วนสารา หมายถึง นายจ้าง หรือผู้ประกอบการ
 เทพบดีผู้อยู่เบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวาถือผึ่ง พระหัตถ์ซ้ายถือดิ่ง หมายถึงลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงาน
ทั้งสามองค์เหาะลอยเปล่งรัศมีอยู่เหนือลายเมฆภายในวงกลมเดีย วกันหันหน้าไปในทางเดียวกันซึ่งมี
ความหมายถึงความสามัคคี

สานักงานปลัดกระทรวง
มีภ ารกิจ เกี่ย วกับ การพัฒ นายุ ทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรร
ทรัพยากร และบริหารราชการประจาทั่วไปของกระทรวงเพื่อบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจ
ของกระทรวง โดยมีอานาจหน้าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ จั ด ทาข้ อมู ล เพื่อ ใช้ใ นการกาหนดนโยบาย เป้า หมาย และผลสั มฤทธิ์ ของ
กระทรวง
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
5. กากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวง
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
7. ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
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8. ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่า
9. วิจัยและพัฒนาด้านแรงงาน
10. ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง และเรื่องราวร้องทุกข์ที่อยู่ใน
อานาจหน้าที่ของกระทรวง
ที่ตั้ง กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2232 1341 โทรสาร 0 2643 4468 สายด่วน 1506
เว็บไซต์ : www.mol.go.th

กรมการจัดหางาน
มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทาและคุ้มครองคนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะ
ตลาดแรงงาน และแนวโน้มตลาดแรงงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบ
การบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทาเพื่อให้ประชากรมีงานทาที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความ
ถนัด ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีอานาจหน้าที่
1. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยการทางาน
ของคนต่างด้าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูล
ตลาดแรงงาน
3. พัฒ นาระบบ รู ป แบบ มาตรการ และวิธีการด้านการจัดหางาน จัดทาและประสานแผนการ
ปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง รวมทั้ง
กาหนดมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม
4. ให้คาปรึกษา ส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพตามแนวถนัดให้แก่ประชาชน
ที่ตั้ง กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2247 9423 โทรสาร 0 2248 4743 สายด่วน 1506
เว็บไซต์ : www.doe.go.th

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศักยภาพกาลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ เพื่อ พัฒนา
กาลังแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบกิจการที่มีความสามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดโลก โดยให้มีอานาจหน้าที่
1. พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ดาเนินการส่งเสริมการทดสอบ
มาตรฐานและแข่งขันฝีมือแรงงาน
2. ดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานและพัฒนาระบบ รูปแบบการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่กาลังแรงงาน
3. ดาเนินการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศักยภาพแรงงาน และการ เป็นผู้ประกอบการ
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4. ดาเนินการประสานและส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชน จัดทาแผนความต้องการแรงงานฝีมือ
แห่งชาติ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
5. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประสานความเชื่อมโยงและสร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพ
กาลังแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
ที่ตั้ง กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2245 4035 โทรสาร 0 2247 6606 สายด่วน 1506
เว็บไซต์ : www.dsd.go.th

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
มีภารกิจเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน การแรงงานสัมพันธ์ การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และการสวัสดิการ
แรงงาน โดยการพัฒนามาตรฐาน รูปแบบ กลไก มาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการแข่งขันทางการค้า และพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีอานาจหน้าที่
1. กาหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงาน รวมทั้งการส่งเสริม กากับ ดูแลให้การรับรองสถานประกอบ
กิจการที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล
2. คุ้มครอง ดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกาหนด
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่า
ด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ดาเนิ นการส่งเสริมและพัฒ นาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
5. ส่งเสริม พัฒนาและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านมาตรฐานแรงงานคุ้มครองแรงงาน ความ
ปลอดภัยในการทางาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
6. ส่งเสริมและดาเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน
7. ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน และความไม่สงบด้านแรงงาน
8. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดทาแผนงานและประสาน
แผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง
ที่ตั้ง กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2245 8932 โทรสาร 0 2245 9133 สายด่วน 1506
เว็บไซต์ : www.labour.go.th
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สานักงานประกันสังคม
มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการประกั น สั ง คม และกองทุ น เงิ น ทดแทน โดยการจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดารงชีวิตที่มั่นคง โดยมีอานาจหน้าที่
1. ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง
ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
บริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
คุ้มครอง ดูแลผู้ประกันตนและลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกาหนด
พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ วิธีการด้านประกันสังคมและเงินทดแทน รวมทั้งประสานแผนการปฏิบัติงาน
ของสานักงาน
ที่ตั้ง เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2956-2345 7 สายด่วน 1506
เว็บไซต์ : www.sso.go.th
อีเมล์ : info@sso.go.th
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หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัดนครสวรรค์
- สานักงานแรงงานจังหวัด
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
- สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
- สานักงานประกันสังคมจังหวัด
- สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
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โครงสร้าง / ภารกิจ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ดังนี้
สานักงานแรงงานจังหวัด
สานักงานจัดหางานจังหวัด
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สานักงานประกันสังคมจังหวัด

สานักงานแรงงานจังหวัด
ภารกิจ
1. เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครสวรรค์
2. ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผนงาน
พัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านแรงงาน
3. ประสานติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
4. ประสานและดาเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงาน
5. รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวข้องกับงานด้านแรงงาน
6. การติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่ไปทางานต่างประเทศ
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้ภาครัฐ/เอกชน และ
ประชาชนได้ทราบ
9. เป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานประจาจังหวัด
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 3 ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร 056 – 803549 – 50
e-mail : www.nakhonsawan.mol.go.th

สานักงานจัดหางานจังหวัด
ภารกิจ
1. งานจัดหางานในประเทศ
- จัดหางานให้แก่ผู้ประสงค์จะทางาน
- บริหารจัดหาพนักงานให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ
- จัดทาข่าวสารตลาดแรงงาน และตาแหน่งงานว่างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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- ให้คาปรึกษา แนะนาแก่ผู้สมัครงาน
- ตรวจสอบควบคุม บริษัทจัดหางานในประเทศ
2. จัดหางานต่างประเทศ
- จัดหางานให้แก่ผู้ประสงค์จะทางาน
- บริการจัดหาพนักงานให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ
- จัดทาข่าวสารตลาดแรงงาน และตาแหน่งงานว่างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- ให้คาปรึกษา แนะนาแก่ผู้สมัครงาน
- ตรวจสอบควบคุม บริษัทจัดหางานในประเทศ
- ทะเบียนผู้ประสงค์จะไปทางานต่างประเทศ
- รับเรื่องราวร้องทุกข์คนหางานที่ถูกหลอกไปทางานต่างประเทศ
- ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร เพื่อป้องกันการหลอกลวง
- ตรวจสอบ และควบคุมบริษัทจัดหางานต่างประเทศ
3. งานโครงการพิเศษ
- โครงการจัดตั้งอาสาสมัครจัดหางาน
- โครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน
- โครงการส่งเสริมการมีงานทาให้ทหารกองประจาการ
- โครงการสารวจการมีงานทา
- โครงการศูนย์จัดหางานอาชีพอิสระ
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
- โครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้ง
4. งานแนะแนวอาชีพ
- จัดทาทะเบียนกาลังแรงงาน
- แนะแนวอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
- ทดสอบแนวถนัดทางอาชีพ
5. งานควบคุมอาชีพการทางานของคนต่างด้าว
- รับและพิจารณาคาขออนุญาตการทางานของคนต่างด้าว
- ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว
- แนะนาให้คาปรึกษาแก่นายจ้างและคนต่างด้าวปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ที่ตั้ง : 909 หมู่ที่ 7 ตาบลหนองปลิง อาเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร. 056 – 257036 - 7
e-mail : www.nakhonsawandoc.com

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ภารกิจ
1. ด้านคุ้มครองแรงงาน
- ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจแรงงานทั่วไป แรงงานนอกระบบ แรงงานหญิง และแรงงานเด็ก
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- ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
- ประมวล สรุปสภาพการทางาน/สภาพการใช้แรงงานภายในจังหวัด เพื่อประกอบการพัฒนามาตรฐานการ
คุ้มครองแรงงาน
- ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณภาพชีวิตของสตรีและเด็ก
- พิจารณาวินิจฉัยและยุติข้อร้องทุกข์
- ควบคุม ดูแลให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย รวมทั้งช่วยเหลือด้านอรรถคดีแรงงานแก่ลูกจ้าง
- เป็น “ศูนย์ข้อมูลแรงงานสตรีและเด็ก” ของจังหวัด
- อบรม/ประชุม/สัมมนา ให้คาปรึกษา/แนะนา ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
2. ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
- เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
- ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทวิภาคี และไตรภาคี ตลอดจนพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์
ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- ป้องกันข้อขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงานและการปิดงาน
- ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
- ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงที่จดทะเบียน
- ส่งเสริมเสรีภาพในการรวมตัวเป็นองค์กร รวมทั้งการจัดทาทะเบียนและพัฒนาองค์กรนายจ้าง/ลูกจ้าง
- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนจัดสวัสดิการแรงงานแก่ผู้ใช้แรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด ซึ่งเป็น
การสร้างเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
- สร้างขวัญและกาลังใจในการทางานทั้งยังเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานให้ดีขึ้น
- อบรม/ประชุม/สั มมนา ให้คาปรึกษา/แนะนา ตอบข้อหารือ เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงาน
3. ด้านความปลอดภัยในการทางาน
- ตรวจความปลอดภัยในการทางาน
- ประมวล สรุปภาพการทางานที่อาจมีผลต่อสุขภาพคนงาน เพื่อประกอบการพิจารณาพัฒนามาตรฐาน
ความปลอดภัยในการทางาน
- ส่งเสริม/พัฒนาความปลอดภัยในการทางาน ควบคุมดูแลให้ นายจ้าง/ลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัยในการทางาน
- เผยแพร่ความรู้ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
- อบรม/ประชุม/สัมมนา ให้คาปรึ กษา/แนะนา ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ กฎหมายความปลอดภัยในการ
ทางาน
ที่ตั้ง : 400/72 ถนนสวรรค์วิถี ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร 056 - 222766
e-mail : www.nakhonsawan.labour.go.th
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สานักงานประกันสังคมจังหวัด
ภารกิจ
ส านั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ หลั ก คือ บริห ารงานกองทุ น ประกั นสั ง คมตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และ
การบริหารงานกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้
ความคุ้มครองดูแลลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่
กฎหมายกาหนด มีหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักงานประกันสังคม ดังต่อไปนี้
1. ให้ความคุ้มครองและหลักประกันแก่ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ
หรือตายอันมิใช่เนื่องจากการทางานรวมทั้งการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงานตามกฎหมาย
ประกันสังคม
2. ให้ ความคุ้มครองและหลักประกันแก่ลู กจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่ว ย ทุพพลภาพ หรือตาย
เนื่องจากการทางานตามกฎหมายเงินทดแทน
3. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันสังคมให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน และ
ประชาชนทั่วไป
4. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินสมทบ จ่ายเงินทดแทนและประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายเงิน
ทดแทนและกฎหมายประกันสังคม
5. ตรวจสอบและดาเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม
6. ดาเนินการเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน ตามโครงการประกันสังคม
7. ปฏิบัติราชการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงาน
ที่ตั้ง : 210/13 หมู่ที่ 9 ถนนโกสีย์ใต้ ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร 056 – 220134 - 5
e-mail : www.nakhonsawan.sso.go.th

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ภารกิจ
1. ดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงาน โดยใช้เทคโนโลยี
ระดับกลางและระดับสูง เพื่อสร้างผู้ชานาญการเฉพาะทาง
2. ดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ
3. ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และดาเนินการแข่งขันฝีมือแรงงานทุกระดับของเขตที่
รับผิดชอบ
4. ส่งเสริมประสานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ
รวมทั้งการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่
5. สนับสนุนการใช้หรือปรับปรุงระบบ รูปแบบ หลักสูตร อุปกรณ์ช่วยฝึกเทคโนโลยี กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และการพัฒนาบุคลากรฝึกให้กับภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่
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6. ส่งเสริม และสนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน และศักยภาพแรงงาน
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่
7. ดาเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบอาชีพในเขตพื้นที่
8. ควบคุม ดูแล ให้คาปรึกษา และสนับสนุนด้านเทคนิคและบุคลากรให้กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่
9. สนับสนุนการฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้านเทคนิคและบุคลากร
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประสานความเชื่อมโยง สร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพ
กาลังแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
11. เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ที่ตั้ง : 159 หมู่ที่ 1 ตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร 056 – 802701 - 12
e-mail : www.nakhonsawan.isd8.go.th
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1. ความหมายและความสาคัญของอาสาสมัครแรงงาน
ความเป็นมาของการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน
กระทรวงแรงงานได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาชุมชนตั้งแต่ระดับรากหญ้า โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนิ นงานของกระทรวงแรงงานมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างเครือข่ายในรูปแบบของ
“อาสาสมัค ร” เพื่อ ทาหน้ า ที่ใ ห้ ข้ อมู ล ข่ าวสาร ประชาสั ม พัน ธ์ง านด้า นต่ าง ๆ ของกระบวนการแรงงาน
ตลอดจนแจ้งเบาะแสข้อมูลความเคลื่อนไหวสถานการณ์แรงงาน รวมทั้งติดต่อประสานกับคนงานหรือผู้ใช้
แรงงานในพื้นที่ในเบื้องต้นให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงานในจังหวัดทราบ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลปรับแนวทางการดาเนินงานในพื้นที่ ต่อไป
ปัจ จุ บั น การดาเนิ น ภารกิจ ขององค์กรต่าง ๆ ได้ให้ ความส าคัญต่อการดาเนินงานแบบ “องค์รวม” หรือ
“บูรณาการ” กระทรวงแรงงาน จึงได้ปรับเปลี่ยนและขยายบทบาทหน้าที่ของ “อาสาสมัคร” ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงานมาบูรณาการเป็น “อาสาสมัครแรงงาน”
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว “อาสาสมัครแรงงาน” จึงต้องมีบทบาทสาคัญมากยิ่งขึ้นในฐานะเป็นสื่อกลาง
และผู้ประสานงานข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานระหว่างประชาชนในพื้นที่ กับ กระทรวงแรงงานหรือหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติภารกิจสาคัญอื่นของกระทรวงแรงงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน “อาสาสมัครแรงงาน” ที่ตั้งไว้ต่อไป
ความหมายของอาสาสมัครแรงงาน
อาสาสมัครแรงงาน หมายถึง ผู้ที่สมั ครใจทางานให้กับกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เกิดสันติภาพด้านแรงงานแก่
ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชน หรือผู้ใช้แรงงานที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านแรงงานในพื้นที่

2. บทบาทและภารกิจของอาสาสมัครแรงงาน
ในการปฏิบัติหน้ าที่ของอาสาสมัครแรงงาน ให้แสดงบัตรประจาตัว ด้ว ย และอาสาสมัครแรงงาน
มีบทบาทและภารกิจ ดังนี้
อาสาสมัครแรงงานในประเทศ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ประสานงานด้ านแรงงานในพื้น ที่ ระหว่ างประชาชนในหมู่ บ้านและชุมชนกับ กระทรวง
แรงงานหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการขยายบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนอย่าง
ทั่วถึง เช่น สอดส่อง ดูแล และเฝ้าระวังพฤติกรรมที่จะนาไปสู่ปัญหาการหลอกลวงคนหางาน การใช้แรงงาน
ทั่ว ไป โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิ งที่ ไม่ เป็น ธรรม โดยแจ้ งเบาะแสให้ ก ระทรวงแรงงานหรื อ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดทราบอย่างรีบด่วน
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2. เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ให้คาปรึกษา และแนะนาด้านแรงงาน
ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน เช่น ด้านการจัดหางาน ให้ข้อมูลตาแหน่งงานว่าง ข่าวสารตลาดแรงงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางาน ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารการใช้
แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง สิทธิขั้นพื้ นฐานของแรงงานหญิงที่ถูกต้องตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้แรงงานพึงได้รับจากกระทรวงแรงงาน
3. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงแรงงานสามารถนามาใช้วางแผนใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมข้อมูลด้า นแรงงานเบื้องต้นในพื้นที่ และจัดทารายงานตาม
แบบและระยะเวลาที่กาหนดแนบท้าย ส่งกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด
ทราบ
4. ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในหมู่บ้านและ
ชุมชนของตนเอง
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานที่ได้รับมอบหมาย

3. อาสาสมัครแรงงานทาหน้าที่ผู้ประสานงานระดับอาเภอ
1. เป็นตัวแทนอาสาสมัครแรงงานในระดับอาเภอ
2. รวบรวมข้อมูลด้านแรงงานจากอาสาสมัครแรงงานในเขตอาเภอ
3. เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกับอาสาสมัครแรงงาน
ในเขตอาเภอ
4. เป็ น สื่ อ กลางในการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารระหว่ า งหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงแรงงานกั บ
อาสาสมัครแรงงาน และประชาชนทั่วไป
5. ปฏิบัติหน้าที่ด้านแรงงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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7. การช่วยเหลือราษฎรในเรื่องต่าง ๆ
7.1 การจัดหางานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรว่างงานได้มีงานทา มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพื่อช่วยเหลือจัดหาพนักงาน/ลูกจ้างให้แก่นายจ้า/สถานประกอบการ
3. เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้สมัครงานได้มีงานทาตรงกับความสามารถของตนเอง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สารวจข้อมูลราษฎรผู้ว่างงานที่ต้องการมีงานทา
2. รับแจ้งจากราษฎรผู้ต้องการมีงานทา
3. บันทึกข้อมูลลงในเอกสารขอรับการช่วยเหลือ
- แบบขึ้นทะเบียนหางาน
- แบบลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ไปทางานต่างประเทศ
การจัดส่งเอกสารขอรับการช่วยเหลือ
จัดส่งเอกสารขอรับการช่วยเหลือมายัง…..
สานักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
ชั้น 3 ถนนสวรรค์วิถี ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โทร/โทรสาร 0 5680 3549-50
หมายเหตุ แบบขึ้นทะเบียนหางาน กรณี ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน และเป็นผู้ประกันตน
จะต้องมีแบบคาขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานแนบส่งมาด้วย
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7.2 การหลอกลวงคนหางาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันคนหางานไม่ให้ถูกสายหรือนายหน้าเถื่อนหลอกลวงไปทางานในต่างประเทศ
2. เพื่อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม มีสภาพความเป็นอยู่และสภาพการทางานที่เหมาะสม
3. เพื่อตรวจสอบและควบคุมสาย/นายหน้าเถื่อน/บริษัทจัดหางานต่างประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สารวจข้อมูลราษฎรผู้ว่างงานที่ต้องการมีงานทา
2. รับแจ้งจากราษฎรผู้ที่ถูกสายหรือนายหน้าเถื่อนหลอกลวงไปทางานในต่างประเทศ
3. บันทึกข้อมูลลงในเอกสารขอรับการช่วยเหลือ
- แบบคาร้องทุกข์ของคนหางาน
การจัดส่งเอกสารขอรับการช่วยเหลือ
จัดส่งเอกสารขอรับการช่วยเหลือมายัง………
สานักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 3
ถนนสวรรค์วิถี ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร./โทรสาร 0 5680 3549-50
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7.3 การฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ว่างงาน /ถูกเลิกจ้าง ที่ต้องการมีงานทา มีทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้มีความพร้อม
ก่อนเริ่มทางานใหม่ หรือหางานทา
2. เพื่อให้ผู้ที่มีงานทาและต้องการเพิ่มทักษะฝีมือในสาขาอาชีพที่ตนทางานอยู่ หรือต้องการความรู้
เพิ่มเติม ได้พัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงาน
3. เพื่อประสิทธิภาพในการทางานและทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
4. เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความมั่นใจในฝีมือตนเอง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สารวจข้อมูลราษฎรผู้ว่างงานที่ต้องการฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
2. รับแจ้งจากราษฎรที่ต้องการฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
3. บันทึกข้อมูลลงในเอกสารขอรับการช่วยเหลือ
- แบบแจ้งความต้องการฝึกอาชีพผู้ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน
- แบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
- แบบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน
4. รวบรวมราษฎรให้ได้กลุ่มละ 20 คน สาหรับการฝึก 1 หลักสูตร
การจัดส่งเอกสารขอรับการช่วยเหลือ
จัดส่งเอกสารขอรับการช่วยเหลือมายัง………
สานักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 3
ถนนสวรรค์วิถี ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร./โทรสาร 0 5680 3549-50
โดยการฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน มี 3 ประเภท รวม 55 หลักสูตรคือ
7.3.1 ฝึกเตรียมเข้าทางาน
1. หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทางาน (ในสถานที่)
เป็นการฝึกอาชีพให้แก่แรงงานใหม่หรือแรงงานที่ยังไม่มีความรู้ และทักษะพื้นฐานในสาขาอาชีพที่จะเข้าฝึก
และอายุ 15 ปีขึ้นไป ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนะคติที่ดีพร้อมจะ
ทางานในฐานะแรงงานฝีมือระดับต้น (มาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1) โดย ดาเนินการฝึกในศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่ 280 ชั่วโมง (2 เดือน) ขึ้นไป และฝึกในกิจการในสถานประกอบการ ซึ่งศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ พิจารณาอนุญาตตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป
เมื่อสาเร็จการฝึกจะได้รับวุฒิ บัตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน (วพร.) เปิดรับสมัครในเดือนเมษายน – ตุลาคม –
พฤศจิกายน ของทุกปี
2. หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทางาน (นอกสถานที่)
เป็นการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายพิเศษได้แก่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง แรงงานภาคเกษตรกรรมหลังฤดู
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เก็บเกี่ยว ทหารก่อนปลดประจาการ ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ให้มีความรู้ทักษะฝีมือในอาชีพต่าง ๆ เพื่อนาไป
ประกอบอาชีพต่าง ๆ เพื่อนาไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม โดยดาเนินการภายนอกศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นละ 25 คน ระยะเวลาฝึก 2-4 เดือน เมื่อสาเร็จการฝึก จะได้ รับวุฒิบัตรพัฒนา
ฝีมือแรงงาน (วพร.)
หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทางาน (ในสถานที่)
ระยะเวลาฝึก
พื้นฐาน
สาขาช่าง
ฝึกในศูนย์
ฝึกในกิจการ
ความรู้
(เดือน)
(เดือน)
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับต้น
ม.3
4
2
ช่างตัดเย็บจักรอุตสาหกรรม
ม.3
2
1
ช่างเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
ม.3
6
2
ช่างไฟฟ้า
ม.3
6
2
ช่างซ่อมเครื่องยนต์
ม.3
6
2
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ม.3
6
2
ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
ม.3
6
2
ช่างประกอบโครงอลูมิเนียม
ม.3
6
2
ช่างสี
ม.3
62
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
ม.3
52
ช่างเชื่อมอุตสาหกรรม
ม.3
10
2
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ม.3
10
2
พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.3
6
2
ผู้ประกอบอาหารไทย
ม.3
2
2
7.3.2 หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน
หลักสูตรยกระดับฝีมือ
เป็นหลักสูตรการฝึกที่ใช้สาหรับแรงงานที่มีงานทาอยู่แล้ว หรือแรงงานที่มีพื้นฐานและทักษะในสาขาอาชีพที่ฝึก
ซึ่งมีอายุ 15 ปีขึ้นไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในสาขาอาชีพของตนที่ทาอยู่ให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นการฝึกโดยตรงใน
สาขาอาชีพเดิมหรือสาขาอาชีพอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือ บริหารจัดการ โดยดาเนินการฝึกตามที่หลักสูตรกาหนด
แต่งตั้ง 12 ชั่วโมงขึ้นไป ในวันเวลาราชการหรือระหว่างเวลา 18.00 – 20.00 น. หรือในวันหยุดราชการเมื่อ
สาเร็จการฝึกจะได้รับวุฒิบัตรยกระดับฝีมือแรงงาน ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
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สาขาช่าง
กลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง
- การทาม้านั่งสนาม
- การทาฝ้าเพดานและโครงอลูมิเนียม
กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหการ
- ช่างเชื่อมไฟฟ้าระดับ 1
- ช่างเชื่อมไฟฟ้าระดับ 2
กลุ่มอาชีพช่างเครื่องกล
- ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1
- ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 2
- ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน
- ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
- การบารุงรักษารถยนต์
- การติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์

ระยะเวลาการฝึก
(ชั่วโมง)
60 ชม.
60 ชม.
60 ชม.
60 ชม.
60 ชม.
60 ชม.
60 ชม.
60 ชม.
60 ชม.
60 ชม.

สาขาช่าง
กลุ่ ม อาชีพ ช่า งไฟฟ้ า อิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ แ ละ
คอมพิวเตอร์
- การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
- ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
- ช่างซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์
- ช่างไฟฟ้า
กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมศิลป์
- ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
- การทากี่กระตุก
- การทอผ้าไหม/ผ้าฝ้าย
กลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ
- การออกแบบผลิตภัณฑ์
- การออกแบบสิ่งประดิษฐ์
- การผลิตภัณฑ์จักรสาน

ระยะเวลาการฝึก
(ชั่วโมง)
60 ชม.
60 ชม.
60 ชม.
60 ชม.
60 ชม.
60 ชม.
60 ชม.
60 ชม.
60 ชม.
60 ชม.

7.3.3 หลักสูตรการฝึกเสริมทักษะ
เป็นการฝึกอาชีพให้แก่แรงงานที่ต้องการเสริมทักษะซึ่งมิได้เข้าหลักเกณฑ์การฝึกเตรียมเข้าทางานหรือฝึก
ยกระดับ เพื่อเป็นการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพ หรือมีรายได้เพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยน
อาชีพ โดยดาเนินการฝึกตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดตั้งแต่ 6 ชม.ขึ้นไป
สาขาช่าง
กลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง
ช่างทาสีอาคาร
ช่างทาเหล็กดัดมุ้งลวด
กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหการ
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
กลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์
ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์
การทอผ้าไหม/ฝ้าย
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
การดอกไม้ประดิษฐ์และของชาร่วย
การทากรอบรูปวิทยาศาสตร์

ระยะเวลาการฝึก
(ชั่วโมง)
280 ชม.
280 ชม.
280 ชม.
280 ชม.
30 ชม.
30 ชม.
30 ชม.
30 ชม.
30 ชม.
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การพิมพ์ซิลก์สกรีน
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
การทาผ้าบาติกและสเตนซิล
การทอเสื่อกก
ศิลปะประดิษฐ์
การย้อมด้วยสีธรรมชาติ
กลุ่มอาชีพช่างเครื่องกล
ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
กลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ
การแปรรูปและถนอมอาหาร
การทาขนมเบเกอรี่
การนวดแผนไทย
การทาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืช

ระยะเวลาการฝึก
(ชั่วโมง)
30 ชม.
30 ชม.
30 ชม.
30 ชม.
30 ชม.
30 ชม.
30 ชม.
30 ชม.
30 ชม.
30 ชม.
30 ชม.
30 ชม.
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7.4 การประกอบอาชีพอิสระและการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ถูกเลิกจ้าง/ว่างงานที่ต้องการเปลี่ยนงาน ต้องการประกอบอาชีพในสาขาอื่น หรือประกอบ
อาชีพอื่นเพิ่มเติม ได้มีทางเลือกและโอกาสในการประกอบอาชีพ
2. เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระและหารายได้จากทักษะฝีมือของตนเอง สามารถ
เข้ารับการฝึกอบรมทักษะฝีมือในสาขาที่หลากหลายและเพิ่มเติมความรู้ เรื่องการประกอบธุรกิจเบื้องต้น เช่น
การเขียนแผนธุรกิจ การตลาด การบัญชี และการบริการจัดการ เบื้องต้น
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สารวจข้อมูลราษฎรผู้ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการฝึกอาชีพอิสระหรือประกอบ
อาชีพอื่นเพิ่มเติม
2. รับแจ้งจากราษฎรผู้ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการฝึกอาชีพอิสระหรือประกอบ
อาชีพอื่นเพิ่มเติม
3. บันทึกข้อมูลลงในเอกสารขอรับการช่วยเหลือ
- แบบแจ้งความต้องการฝึกอาชีพผู้ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน
- แบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
การจัดส่งเอกสารขอรับการช่วยเหลือ
จัดส่งเอกสารขอรับการช่วยเหลือมายัง………
สานักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 3
ถนนสวรรค์วิถี ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร./โทรสาร 0 5680 3549-50
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อาชีพอิสระ
หมวดการผลิตและจาหน่ายสินค้าบริโภค
หมวดย่อย อาหารคาว
ในหมวดย่อย มีอาชีพอิสระดังนี้
ทากุนเชียง
ทาไข่เค็มไอโอดีน
ทาเต้าเจี้ยว
ทาน้าพริกปลาหยอง
ทาปลายอ
ทาปลาส้มฟัก
ทาไส้กรอกอีสาน
ทาหมูหยอง
ขายก๋วยจั๊บน้าข้น
ขายขนมกุยช่าย
ขายข้าวแกง
ขายข้าวเหนียวหมูย่าง
ขายเต้าหู้ทอด-เผือกทอด
ขายบาร์บีคิว
ขายยาแหนมสด-ข้าวทอด
ขายหมู่สะเต๊ะ
ขายมะหมี่-เกี๊ยว
ขายหมูกระทะ (บุฟเฟ่ต์)
แกงไตปลาแห้ง

ทาข้าวเกรียบปลา
ทาไข่เยี่ยวม้า
ทาน้าปลาจากปลากระตัก
ทาน้าส้มสายชูหมักจากน้ามะพร้าว
ทาปลาดุกเส้นปรุงรส
ทามะนาวดองหวาน-เค็ม
ทาหมูทุบ-หมูสวรรค์-เนื้อสวรรค์
ทาแหนมห่อ (ซี่โครงหมู)
ขายกระเพาะปลา (ทรงเครื่อง)
ขายขนมจีบน้ายา
ขายข้าวขาหมู
ขายซาลาเปา-หมั่นโถว (สูตรฮ่องเต้)
ขายทอดมันปลากราย
ขายเป็ดพะโล้
ขายส้มตาปูม้า
ขายห่อหมกปลาช่อน
ขายไก่ย่าง
ไก่/หมูกะทิทรงเครื่องเมืองนคร
ขายก๋วยเตี๋ยวลุยสวนขึ้น

ทาข้าวตังดิบ
ทาซอสมะม่วง
ทาน้าพริกแกงเผ็ด
ทาปลาแกงเผ็ด
ทาปลาร้า ทาปลาส้ม
ทาลูกชิ้นปลาแฟนซี
ทาหมูยอ
ทาแหนมเอ็นข้อไก่
ขายก๋วยเตี๋ยวผัดปูเส้นจันท์
ขายขนมจีบ-ซาลาเปา
ขายข้าวเหนียวหน้าหมู/เนื้อ
ขายแซนด์วิช
ขายเนื้อหมู/วัว ย่างเกาหลี
ขายปอเปี๊ยะสด
ขายหมี่กะทิ
ขายอาหารตามสั่ง
เห็ดสวรรค์แดดเดียว
น้าจิ้มสุกี้บรรจุขวด

ทากล้วยอบเนย
ทาขนมเอแคลร์
ทาเยลลี่ฝรั่ง
ทามะพร้าวอ่อนไส้วุ้น
ทาเยลลี่ผลไม้รวม
ขายเครปญี่ปุน
ขายขนมเขียว
ขายขนมโตเกียว
ขายขนมบัวลอย-ไข่หวาน
ขายขนมครก
ขายข้าวเกรียบปากหม้อ-สาคูไส้หมู

ทาเค้กกล้วยหอม
ทาโดนัทยีสต์ (โดนัทน้าตาล)
ทาขนมอบ ขนมปังและขนมเค้ก
ทามะม่วงดอง-แช่อิ่ม
ทาวุ้นน้ามะพร้าว (วุ้นสวรรค์)
ขายกล้วยแขก-กล้วยข้าวเม่า
ขายขนมปัง-สังขยา และนมสด
ขายตะโก้
ขายบัวลอยน้าขิง-งาดา
ขายขนมปังไส้ต่าง ๆ
ขายข้าวตู

หมวดย่อย อาหารหวาน
ในหมวดย่อย มีอาชีพอิสระดังนี้
ทากระท้อนลอยแก้ว
ทาส้มโอแก้วสี่รส
ทาเฉาก๊วย
ทาเผือกอบเนย
ทาเยลลี่ม่ะม่วง
ขายกล้วยแผ่น
ขายขนมกระทะ (ถังแตก)
ขายขนมชั้นดอกอัญชัน
ขายขนมทองม้วน
ขายขนมเบื้องไทย
ขายขนมเม็ดขนุน

คู่มืออาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
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ขายข้าวเหนียวปิ้ง
ขายขนมใส่ไส้
ขายเต้าฮวย-น้าขิง
ขายปาท่องโก๋
ขายวุ้นหน้ากะทิ-วุ้นลาย
ขายขนมปุยฝ้าย
เมี่ยงลาว-หน้าตั้ง
ขนมชั้น
ขนมเปียกปูน
ขนมจีบ-สังขยา

ขายข้าวเหนียวหมูหน้าต่าง ๆ
ขายขนมสาลี่ (จากแป้งข้าวเจ้า)
ขายเต้าฮวยเย็นฟรุ๊ตสลัด-เต้าฮวยนมสด
ขายเมื่ยงคา-ใบชะพูล
ขายไอศกรีมกะทิ
ไอศกรีมผลไม้/สมุนไพร
ผัก ผลไม้ แปรรูป
ขายข้าวโพดป๊อปคอร์นอบเนย
ข้าวเกรียบฟักทอง/ข้าวเกรียบปลา-กุ้ง
น้าปลาหวานมะม่วงใส่กระปุก

ขายข้าวหลาม
ข้าวคุกกี้ข้าวตอก
ขายถั่วลิสงคั่วทราย
ขายโรตี
ขายไอศกรีมสมุนไพร
ลอดช่องไทย
ผลไม้กรอบแปรรูป
เค้ก/เอแคลร์ ชาเขียว
ขนมตาล
ขนมไข่นกกระทา

ทานมข้าวโพด
ผลิตน้าดื่มบรรจุขวด-ถังพลาสติก
ขายน้าผลไม้ปั่น

ทาน้านมข้าวยาคู
ขายน้านมถั่วเหลือง-น้าเต้าหู้
เครื่องดื่มรังนก ชาไข่มุก

จักสานภาชนะและของใช้ต่าง ๆ
ทาเข่งปลาทู
ทาพวงหรีดผ้าขนหนู
ทาพิมพเสนน้า
ลูกประคบสมุนไพร

ทาผลิตภัณฑ์จักสานจาไม้ไผ่
ทาแชมพูสระผมสมุนไพร
ทาไม้กวาด
ทายาหม่องบาล์ม
น้าอบดอกไม้สด

หมวดย่อย เครื่องดื่ม
ในหมวดย่อย มีอาชีพอิสระดังนี้
ทาชาเขียวใบหม่อน
ผลิตน้าแข็งยูนิต
ขายน้าผลไม้
ชาเขียวผสมน้าผึ้ง

หมวดย่อย ผลิต/จาหน่าย
ในหมวดย่อย มีอาชีพอิสระดังนี้
ขายเสื้อผ้าสาเร็จรูป
ทากระเป๋าหนัง
ทาดอกไม้จันทน์
ทาอิฐบล็อก
สบู่ใยบวบ
ขายกางเกงยีนส์

หมวด การผลิตและจาหน่ายสินค้างานฝีมือ-สิ่งประดิษฐ์
หมวดย่อย ผลิต/จาหน่าย
ในหมวดย่อย มีอาชีพอิสระดังนี้
ทาดอกไม้ประดิษฐ์จากใบบาง
หล่อเรซิ่น
ขายพวงมาลัย
เพ้นท์แก้ว
ดอกไม้สดอบแห้ง
ทาเทียนหอมปรับอากาศ-กันยุง
กรอบรูปเคลือบอาร์เค็มโก้
จัดสวนขวด
ประดิษฐ์การบูรหอม

กัดลายแก้ว-กระจก
ขายของขวัญและของที่ระลึก
ทาดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา
ทาดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด
ทาดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา
ทาผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
สิ่งประดิษฐ์ประดับและการตกแต่ง
ประดิษฐ์ดอกไม้จากดินญี่ปุ่น
เครื่องประดับลูกปัด-หิน-คริสตัล

คู่มืออาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

ทาของชาร่วย
ทากรอบรูปวิทยาศาสตร์
ทามาลัยดินหอม
ตุ๊กตาไหมพรม
เครื่องบินบังคับ
ประดิษฐ์หมวดจากแผ่นโฟม
ตู้ปลายางรถยนต์
กระป๋องรีไซเคิล
กัดลายกระจกด้วยการพ่นทราย
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หมวด การให้บริการ
หมวดย่อย การให้บริการ
ในหมวดย่อย มีอาชีพอิสระดังนี้
ขับรถยนต์สาธารณะรับจ้าง (TAXI)
บริการล้าง อัด ฉีด รถยนต์
รถขายของเคลื่อนที่
ช่างทากุญแจ
อัดกรอบพระ
บริการซัก อบ รีด
บริการถ่ายเอกสาร
ร้านเช่าวีดีโอ
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

ขับมอเตอร์ไซด์รับจ้าง
บริการซ่อมมอเตอร์ไซด์
ช่างซ่อมนาฬิกา
ชุบเครื่องประดับทอง นาก เงิน
ช่างเสริมสวย
บริการตัดเย็บ เปลี่ยนทรงเสื้อผ้า
ร้านขายหนังสือ
ร้านบริการให้เช่าอินเตอร์เน็ต

สอนขับรถยนต์
ขายดอกไม้สดและรับจัดดอกไม้สด
ช่างซ่อมรองเท้า
ทาตรายางด่วน
นวดแผนไทย
รับจ้างย้อมผ้า
ร้านเช่าหนังสือ
ร้านถ่ายรูป

อาชีพอิสระประจาเดือน กรกฎาคม 2552
1. อาชีพปลูกข้าวโพดอ่อน
4. อาชีพขายของขวัญ

2. อาชีพขายก๋วยเตี๋ยวเรือ
5. อาชีพขายดอกไม้สด

คู่มืออาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

3. อาชีพขายขนมบัวลอย ไข่หงส์
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7.5 การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
การจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้านประการหนึ่งที่เสริมสร้างการรวมกลุ่มผู้รับงานไปทาที่
บ้านให้เข้มแข็ง สร้างความมั่นคงในการทางาน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
2. เพื่อประโยชน์ในการรับงานไปทาที่บ้าน และสะดวกต่อการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ทักษะ ฝีมือของ
ผู้รับงานไปทาที่บ้าน
โดยให้ผู้นากลุ่มยื่นขอจดทะเบียน ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด ซึ่งกลุ่มต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีสมาชิกไม่ต่ากว่า 10 คน
2. สมาชิกต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปี บริบูรณ์
3. มีผู้นากลุ่ม
4. มีวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ชัดเจน
หลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม
1. สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกทุกคน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิกทุกคน
กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้รับงานไปทาที่บ้านกู้ไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพ
และสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปทาที่บ้าน
หลักเกณฑ์และวิธีการขอกู้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้
1. เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน
2. เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านที่มีการจัดการที่ชัดเจน
3. เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านที่ดาเนินการร่วมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
4. เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านที่มีทรัพย์สินหรือเงินทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
5. มีสถานประกอบการที่สามารถติดต่อได้
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วงเงินกู้และการชาระคืน
วงเงินกู้
กู้ไม่เกิน 50,000 บาท
กู้เงิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
กู้เงิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

การชาระคืน
กาหนดชาระคืนภายใน 2 ปี
กาหนดชาระคืนภายใน 4 ปี
กาหนดชาระคืนภายใน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
กาหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
หลักประกันการกู้เงิน
หลักประกันการกู้เงินให้ใช้บุคคลค้าประกัน และต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีอายะไม่ต่ากว่า 20 ปี เมื่อรวมอายุผู้ค้าประกันกับระยะเวลาที่ชาระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
และ
2. เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานของรัฐซึ่งมีเงินเดือนไม่ต่ากว่าเดือนละ 6,000
บาท ไม่น้อยกว่า 2 คน หรือสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า 3 คน สาหรับเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท หรือ
3. เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีเงินเดือนไม่ต่ากว่าเดือนละ
10,000 บาท ไม่น้อยกว่า 2 คน หรือสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า 4 คน สาหรับเงินกู้เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน
100,000 บาท หรือ
4. เป็ น ข้า ราชการหรื อ พนั กงานรั ฐ วิส าหกิ จ หรื อพนัก งานองค์ก รของรัฐ ซึ่ง มี เงิ นเดือ นไม่ต่ ากว่ า
เดือนละ 10,000 บาท ไม่น้อยกว่า 3 คน หรือสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า 5 คน สาหรับเงินกู้ 100,000 บาท
แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
เอกสารประกอบการยื่นกู้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นกู้และผู้ค้าประกัน หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้
ซึ่งแสดงได้ว่าระบุถึงตัวผู้นั้น
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. โครงการที่ขอกู้ และรายละเอียดการประกอบกิจการของกลุ่ม
4. แผนผังที่อยู่อาศัยของผู้ยื่นกู้และที่ตั้งของสถานที่ทางานของกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน
5. สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนกลุ่ม
6. หนังสือยินยอมของคู่สมรส
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7.6 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
วัตถุประสงค์
1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติให้มีงานทาชั่วคราวด้วยการจ้างงานให้ทาในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
สาธารณประโยชน์ และมีรายได้ในการดารงชีพของตนเองและครอบครัวในช่วงรอเวลาเพื่อประกอบอาชีพเดิม
หรือหางานใหม่
2. พัฒ นาฝี มือและศักยภาพของผู้ ประสบภัยธรรมชาติ และเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกให้
ผู้ประสบภัยธรรมชาติในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน
3. เพื่อขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานตามนโยบายรัฐบาล โดยการ
ฟื้นฟูและขุดลอกแหล่งน้าสาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือการจ้างงานที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งน้าธรรมชาติ เช่น
การจ้างแรงงานทาถนนเข้าสู่แหล่งน้าธรรมชาติ เป็นต้น
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สารวจข้อมูลราษฎรผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้าท่วม
2. จัดทาโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
การจ้างงานเร่งด่วน ได้แก่ การจ้างงานเร่งด่วนเพื่อให้ผู้ประสบภัยธรรมชาติให้มีงานทาชั่วคราวด้วยการจ้าง
งานให้ทาในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ เช่น การฟื้นฟูและขุดลอกแหล่งน้าของหมู่บ้าน/ชุมชน
หรือการจ้างงานที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งน้าธรรมชาติ เช่น การจ้างแรงงานทาถนนเข้าสู่แหล่งน้าธรรมชาติ เป็นต้น
โดยจ่ายเงินช่วยเหลือในลักษณะของ “เงินค่าจ้างทางาน” ให้แก่ผู้ประสบภัย ในอัตราวันละ 150 บาท คนละ
ไม่เกิน 20 วัน
การพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน
จัดฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ โดยใช้ระยะเวลาการฝึกไม่เกิน 30 วัน โดยได้รับความ
ช่วยเหลือเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกอาชีพวันละ 120 บาท ซึ่งคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกต้องมีอายุ 18 ปี
ขึ้นไป (ไม่จากัด) โดยมีค่าใช้จ่ายในการฝึกต่อรุ่น ๆ ละ 15 คน ดังนี้
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้ารับการฝึก
57,600 บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากร
10,000 บาท
3. ค่าวัสดุฝึก
32,000 บาท
4. ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ 5 ชุด
27,500 บาท (5,500 บาท/ชุด)
5. ค่าบริหาร
3,000 บาท
รวมเป็นเงิน
130,100 บาท
สาหรับการมอบเครื่องมือประกอบอาชีพ ให้พิจารณามอบให้แก่ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยไม่ยึดติด
กับระยะเวลาการฝึก แต่ต้องผ่านความเห็นจากคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวง
แรงงานประจาจังหวัดนครสวรรค์ เสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านนายอาเภอถึง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
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การจัดส่งเอกสารขอรับการช่วยเหลือ
จัดส่งเอกสารขอรับการช่วยเหลือมายัง………
สานักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 3
ถนนสวรรค์วิถี ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร./โทรสาร 0 5680 3549-50

คู่มืออาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

41

แบบรายงานเบื้องต้น : การประสบภัยธรรมชาติ จังหวัดนครสวรรค์
1. พื้นที่ประสบภัย
อาเภอ……………………………………….ตาบล……………………………………………..หมู่ท…ี่ ……………………
ชื่อหมู่บ้าน……………………………………………………………………………………………………………………….

2. ประเภทของภัยธรรมชาติ
 น้าท่วม
 ภัยแล้ง
 ลมพายุ
 ไฟไหม้
 อื่น ๆ กรุณาระบุ………………………………………………………………………………..

3. ระยะเวลาที่ประสบภัย
วันที่…..….เดือน……………..……..….พ.ศ.25…………ถึงวันที่…..….เดือน……….……………….พ.ศ.25…………
รวม……………วัน…………………………….เดือน

4. ความเสียหาย
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

พื้นที่ทาการเกษตร…………………………ไร่
บ้านเรือนราษฎร……………………………..หลังคาเรือน
จานวนราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน………………………………..คน
สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ (เช่น ถนน สะพาน ฝายกั้นน้า ฯลฯ) กรุณาระบุ……………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
มูลค่าความเสียหาย (ประมาณการ)…………………………………………….บาท

5. ประเภทของโครงการที่ต้องการให้ช่วยเหลือ
 โครงการจ้างงานเร่งด่วน

 โครงการฝึกอาชีพ

6. ผู้รายงาน
ลายมือชื่อ……………………………………………………….… ตาแหน่ง……………………………………………….
(นาย / นาง / นางสาว……………………………………………………)
รายงานเมื่อวันที…่ …………..เดือน……………………………………….พ.ศ. 25…………….
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โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมอื
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติอาเภอ…………………………………………
ประจาปี

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยในช่วงปลายปี …………………….ได้เกิดสถานการณ์ภัยธรรมชาติขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ เกือบทั่วทุกภาคของ
ประเทศ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนเป็นจานวนมาก อาเภอ……………………… ได้
ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะความเดือดร้อนด้านการประกอบอาชีพและขาด
รายได้ ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยน้าท่วม ให้มีงานทาและมีรายได้ สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง จึงได้จัดทา “โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติจังหวัดนครสวรรค์ ปี……………………….”

2. วัตถุประสงค์
2.1 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติให้มีงานทาชั่วคราวด้ว ยการจ้างงานให้ ทาในงานต่างๆ ที่
เกี่ย วข้องกับ สาธารณประโยชน์ และมีร ายได้ในการดารงชีพของตนเองและครอบครัว ในช่ว งรอเวลาเพื่อ
ประกอบอาชีพเดิมหรือหางานใหม่
2.2 พัฒนาฝีมือและศักยภาพของผู้ประสบภัยธรรมชาติ และเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกให้
ผู้ประสบภัยธรรมชาติในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน
2.3 เพื่อขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานตามนโยบายรัฐบาล โดย
การฟื้นฟูและขุดลอกแหล่งน้าสาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือการจ้างงานที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งน้าธรรมชาติ
เช่น การจ้างแรงงานทาถนนเข้าสู่แหล่งน้าธรรมชาติ เป็นต้น
2.4 เพื่อบู ร ณาการทางานร่ ว มกันระหว่างหน่ว ยงานสั งกัดกระทรวงแรงงานและหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาเภอ และองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)

3. เป้าหมายของงาน
ในการดาเนินงานของ……………………………..ได้กาหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดที่จะใช้ในการติดตามผลภายใน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ตัวชี้วัดผลผลิต
ตัวชี้วัดกิจกรรม
เป้าหมายของ
เป้าหมายของ
กิจกรรม
อาเภอ
เชิงปริมาณ : จานวนพื้นที่ประสบภัย
จานวนผู้ประสบภัย ………………..…คน ผู้ประสบภัยได้รับ
ได้รับบริการด้านแรงงาน…………..หมู่บ้าน
ได้รับบริการ
บริการ…..………คน
เชิงปริมาณ : ประชาชนผู้ประสบภัย มี
รายได้และฝีมือในการประกอบอาชีพ
จานวน………………คน
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4. รูปแบบของการทางาน
4.1 โครงการจ้างงานเร่งด่วน
- ลักษณะการจ้างงานได้แก่ การจ้างงานเร่งด่วนเพื่อให้ผู้ประสบภัยธรรมชาติให้มีงานทาชั่วคราว
ด้วยการจ้ างงานให้ทาในงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ เช่น การฟื้นฟูและขุดลอก แหล่งน้าของ
หมู่บ้าน/ชุมชน หรือการจ้างงานที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งน้าธรรมชาติ เช่น การจ้างแรงงานทาถนนเข้าสู่แหล่งน้า
ธรรมชาติ เป็นต้น ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวง
แรงงานประจาจังหวัดนครสวรรค์
- จ่ายเงินช่วยเหลือในลักษณะของ “เงินค่าจ้างทางาน” ให้แก่ผู้ประสบภัย ในอัตราวันละ 150
บาท คนละไม่เกิน 20 วัน
4.2 โครงการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน
- จัดการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ โดยใช้ระยะเวลาการฝึกไม่เกิน 30 วัน
ตามสถานการณ์ของการเกิดภัยธรรมชาติ หลักสูตรที่ใช้ขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และ
ความต้องการของตลาด และเพื่อป้องกันการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าไปทางานในเมืองโดยไร้จุดหมาย
มีรายได้ขณะฝึก เพื่อใช้ดารงชีวิต ตลอดจนได้รับความรู้และฝีมือที่จะใช้ประกอบอาชีพในท้องถิ่นหรือในเมือง
ซึ่งเป็นการพัฒนาประชาชนแบบยั่งยืน
- บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย โดยให้ได้รับความช่วยเหลือเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึก
อาชีพวันละ 120 บาท ซึ่งคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ไม่จากัด) โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกต่อรุ่น ๆ ละ 16 คน ดังนี้
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้ารับการฝึก
57,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร
10,000 บาท
(3) ค่าวัสดุฝึก
32,000 บาท
(4) ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ 5 ชุด 27,500 บาท (ชุดละไม่เกิน 5,500 บาท/คน)
(5) ค่าบริหาร
3,000 บาท
รวมเป็นเงิน
130,100 บาท
ทั้งนี้ สามารถเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ และปรับยึดหยุ่นได้ตามความจริงในแต่ละพื้นที่/สาขาอาชีพแต่ไม่เกิน
130,100 บาท/รุ่น สาหรับการมอบเครื่องมือประกอบอาชีพ ให้พิจารณามอบให้แก่ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
โดยไม่ยึดติดกับระยะเวลาการฝึก แต่ต้องผ่านความเห็นจากคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
กระทรวงแรงงานประจาจังหวัดนครสวรรค์

5. ขั้นตอนการทางาน
5.1 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ประสบภัยทราบ
5.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการสารวจความต้องการของผู้ประสบภัยแล้งที่ต้องการ
ทางานชั่วคราวและต้องการฝึกอาชีพ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดนครสวรรค์
5.3 จัดทาโครงการฯ เสนอนายอาเภอ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการฯ
5.4 จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานตามโครงการฯ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
5.5 ดาเนินงานตามโครงการฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ
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5.6 ติดตามและประเมินผลโครงการฯ
5.7 สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการฯ ให้นายอาเภอและจังหวัดนครสวรรค์ทราบ

6. เป้าหมาย
ประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ (น้าท่วม, ภัยแล้ง) ผู้ว่างงาน และผู้ยากจนตามข้อมูล จปฐ. ปี 2551 ในเขต
พื้นที่บ้าน………………………..หมู่ที่…………..ตาบล………………………จานวน…………………………คน

7. ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือน………………………………………

8. งบประมาณ
ใช้ ง บประมาณที่ ก ระทรวงแรงงานจัด สรรให้ จั ง หวั ด นครสวรรค์ ผ่ า นส านั กงานแรงงาน จั งหวั ด
นครสวรรค์ แผนงบประมาณ : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน ผลผลิตที่ 1 ประชาชนวัยแรงงานใน
พื้นที่/ชุมชน ได้รับบริการด้านแรงงาน กิจกรรมที่ 3 จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เป็นเงิน…………..บาท (………………………………………………………….
…………………………………………..) โดยแยกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
8.1 การจ้างงานเร่งด่วน จานวน…………………….โครงการย่อย เป็นเงิน……………………บาท
8.2 การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จานวน………………………โครงการย่อย เป็นเงิน………..……..บาท
8.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ จานวน………………………โครงการย่อย เป็นเงิน………..……..บาท
รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการโครงการฯ แนบท้าย

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
9.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ว่างงาน และผู้ยากจน มีงานทาชั่วคราวและมีรายได้ในการ
ดารงชีวิตของตนเองและครอบครัวในช่วงรอเวลาเพื่อประกอบอาชีพเดิมหรือหางานใหม่
10.2 ประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ว่างงาน และผู้ยากจนได้รับการพัฒนาฝีมือ สามารถประกอบ
อาชีพตรงกับ ความสามารถและความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสและทางเลื อกในการ
ประกอบอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป
10.3 สามารถขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานตามนโยบายรัฐบาล และ
ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับประโยชน์ มีแหล่งน้าใช้ทาการเกษตรในฤดูแล้ง มีแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
น้าตามธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารของประชาชนในพื้นที่
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10.4 มีการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาเภอ และองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)

11. ผู้เสนอโครงการ
(………………………………………..)
ตาแหน่ง………………………………………………..

12. ผู้เห็นชอบโครงการ
(………………………………………..)
ตาแหน่ง………………………………………………..

13. ผู้อนุมัติโครงการ
(………………………………………..)
ตาแหน่ง………………………………………………..

คู่มืออาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
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แผนปฏิบัติการโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบ………………………………………………………….
ลาดับ
โครงการ
ย่อย

ชื่อกิจกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คู่มืออาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

ระยะเวลาดาเนินการ
(วันที่เริ่มดาเนินการถึง
วันสิ้นสุดโครงการ)

พื้นที่เป้าหมาย
อาเภอ
ตาบล
(ระบุชื่อ) (ระบุชื่อ)

หมู่ที่

เป้าหมาย
จานวน
(คน)

จานวนวัน
ดาเนินการ
(วัน)

งบประมาณ
(บาท)

ประเภท
โครงการ
(จ/พ)
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7.7 การขอรับค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการของลูกจ้าง/คนงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อคุ้มครองดูแลลูกจ้ างให้ ได้รั บสิ ทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าชดเชย เป็นต้น
2. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดแย้งข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ชี้แจง/ให้คาปรึกษาแนะนาแก่คนงาน/ลูกจ้างที่ต้องการร้องทุกข์
2. แจ้งให้คนงาน/ลูกจ้างเดินทางมายื่นคาร้องได้ท…ี่ ………
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
หมายเหตุ เนื่องจากการร้องทุกข์ในกรณีดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะต้องสอบข้อเท็จจริงจากลูกจ้าง/คนงาน ตาม
แบบคาร้อง (แบบ คร. 7) ซึ่งมีร ายละเอียดที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

คู่มืออาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
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เอกสารและรายละเอียดประกอบการยื่นคาร้อง
1. คาร้อง (แบบ คร.7) : ขอรับได้ที่สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
2. บัตรประจาตัวประชาชนของลูกจ้างยื่นคาร้อง พร้อมสาเนา
3. ชื่อ-สกุล และที่อยู่ของนายจ้าง
4. รายละเอียด ที่ตั้งสถานที่ทางานของลูกจ้าง
5. รายละเอียดลักษณะการทางาน
6. วัน เดือน ปี ที่เริ่มทางาน และ วัน เดือน ปี หรือลาออกจากงาน
7. วัน เดือน ปี ที่ยังมิได้รับค่าจ้าง และจานวนเงินที่นายจ้างค้างชาระ
8. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน (ถ้ามี)

เมื่อมีปัญหาข้อข้องใจโปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
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