แนวทางการดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงำนแรงงำนจังหวัดเป็นรำชกำรส่วนภูมิภำค สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนมอำนำจหน้ำที่ตำม
กฎกระทรวง แบ่งเป็นส่วนรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนกระทรวงแรงงำน พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้
๑. ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะตัวแทนของกระทรวงในภูมิภำค รวมทั้งดำเนินกำรประสำนและสนับสนุนงำนใน
เขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ จัดทำ และปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒฯแรงงำนรวมทั้งกำกับดูแล
ติดตำม และประเมินผลแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวงแรงงำนในเขตพื้นที่
จังหวัดและกลุ่จังหวัด
๓. ดำเนินกำรเป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนแรงงำนและประชำสัมพันธ์เผยแพร่งำนด้ำนแรงงำนในเขต
พื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๔. ประสำนกำรดำเนินงำนกับอำสำสมัครแรงงำนและเครือข่ำยด้ำนแรงงำนและเครือข่ำยด้ำนแรงงำน
เพื่อนำบริกำรด้ำนแรงงำนไปสู่ประชำชนในพื้นที่
๕. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
กำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะตัวแทนของกระทรวงแรงงำนในส่วนภูมิภำค และทำหน้ำที่ตำมกฎกระทรวง
ที่กล่ำวมำข้ำงต้น ในขณะนี้บุคลำกรของสำนักงำนแรงงำนจังหวัดมีจำนวนจักด ไม่สอดคล้องกับภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำยที่เพิ่มขึ้น กำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนแรงงำนจังหวัดซึ่งมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่ง เพื่อให้บุคลำกร
ทั้งหมดมีประสิทธิภำพสำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุเป้ำหมำยที่กระทรวงกำหนด ดังนั้นแรงงำนจังหวัดซึ่งเป็น
หัวหน้ำหน่วยงำนซึ่งต้องทำหน้ำที่นี้ ทั้งด้ำนบริหำรและพี่เลี้ยงให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนแรงงำนจังหวัดซึ่ง
จังหวัดสมุทรสำคร ได้นำหลักกำรระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน
หลักกำรระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน
ระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management) หมำยถึง กระบวนกำรดำเนินกำร
อย่ำงเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้ผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรบรรลุเป้ำหมำย โดยกำรเชื่อมโยงเป้ำหมำย
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับองค์กร หน่วยงำนและระดับบุคคลเข้ำด้วยกัน ซึ่งตั้งอยู่บนฐำนกระบวนกำรควำม
ต่อเนื่อง ตั้งแต่
๑) กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนที่จะต้องทำให้ชัดเจน และสอดคล้องกับทิศทำงตำมยุทธศำสตร์ขององค์กร
๒) กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้ผู้บังคับบัญชำกำกับ ดูแล ให้คำปรึกษำแก่ผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง
๓) กำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงำนทำงำนได้ดียิ่งขึ้น
๔) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อวัดควำมสำเร็จของงำน โดยเทียบกับเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรก
และ
๕) กำรนำผลที่ได้จำกกำรประเมินไปประกอบกำรพิจำรณำตอบแทนควำมดีควำมชอบแก่ผู้ปฏิบัติงำน

นอกจำกนี้ ระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนยังเป็นกระบวนกำรที่ให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วม
ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้ปฏิบัติงำน ในกำรผลักดันผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้สูงขึ้น และสอดคล้องกับทิศทำง
เป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของ
ส่วนรำชกำร โดยมีกำรนำตัวชี้วัดผลงำนหลัก (Key Performance Indicators - KPIs) มำใช้เป็นเครื่องมือกำหนด
เป้ำหมำยกำรทำงำนของบุคคลร่วมกัน ซึ่งผู้บังคับบัญชำสำมำรถติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน หำแนวทำงในกำร
พัฒนำผู้ปฏิบัติงำน และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดผลงำนหลักที่กำหนดนั้นๆ เพื่อจะได้ให้สิ่งจูงใจ
สำหรับกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรดี เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ซึ่ง
ระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนประกอบด้วยขั้นตอนหลักดังแผนภำพ
แผนภำพกระบวนกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน

กระบวนกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอนหลัก ดังนี้
๑) ขั้นตอนกำรวำงแผน
เป็นขั้นตอนในช่วงต้นรอบกำรประเมินที่ผู้บังคับบัญชำหรือผู้ประเมินจะได้มีกำร
มอบหมำยงำนให้แก่ผู้รับกำรประเมิน และร่วมกับผู้รับกำรประเมินวำงแผนกำรปฏิบัติรำชกำร พร้อมทั้งกำหนด
เป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติรำชกำรร่วมกันในลักษณะตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ของงำนที่คำดหวัง
ในรอบกำรประเมินนั้นๆ ทั้งนี้ สำมำรถปรับเปลี่ยนตำมเป้ำหมำยและแผนงำนของหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำรได้
ตำมควำมจำเป็น
๒) ขั้นตอนกำรติดตำม เป็นขั้นตอนในระหว่ำงรอบกำรประเมินที่ผู้บังคับบัญชำจะทำกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำใน
กำรปฏิบัติรำชกำร เพื่อกำรกำกับดูแ ลกำรทำงำนให้ได้ตำมเป้ำหมำย ทำให้ทรำบและแก้ไขปัญหำข้อขัดข้องต่ำงๆ
ที่อำจเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรปฏิบั ติงำน อัน จะทำให้ผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ร่วมกัน

๓) ขั้นตอนกำรพัฒนำ เป็นขั้นตอนที่เป็นผลที่ได้จำกกำรติดตำมผลกำรทำงำน และเป็นกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback) ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำว่ำงำนที่ทำอยู่นั้นต้องมีกำรปรับปรุงหรือพัฒนำกำรทำงำนอย่ำงไร และยังเป็น
ขั้ น ตอนที่ ส ำมำรถก ำหนดแนวทำงกำรพั ฒ นำผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนให้ เ หมำะสมกั บ สภำพกำรท ำงำนอี ก ด้ ว ย
๔) ขั้นตอนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเป็ นขั้นตอนในช่วงสิ้นรอบกำรประเมิน เพื่อตรวจสอบควำมสำเร็จ
ของงำนอันเป็นผลมำจำกกำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำรประเมินรำยนั้นๆ ว่ำผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระหว่ำงรอบกำร
ประเมินเป็นไปตำมผลสัมฤทธิ์หรือเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ตำมตัวชี้วัดผลงำนหลัก (KPIs) ที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นรอบ
กำรประเมินหรือไม่ เพียงใด ตำมเกณฑ์มำตรฐำนผลงำนที่ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินร่วมกันกำหนด
๕) ขั้น ตอนกำรให้ สิ่ งจู งใจ เป็ น ขั้น ตอนที่น ำผลกำรประเมินในขั้นตอนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร มำ
พิจำรณำให้สิ่งตอบแทนแก่บุคคลที่ได้มีกำรทุ่มเทกำรทำงำนและได้ผลงำนที่ดีเกิดขึ้นแก่หน่วยงำนหรือส่วนรำชกำร
จำกกระบวนกำรในระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรตำมที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ก.พ. ได้กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติ
หลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีประกอบไปด้วย 10 องค์ประกอบ ไว้ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมำยถึง ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำดำเนินกำร รวม ถึงสำมำรถเทียบเคียงกับส่วน
รำชกำร หรือหน่วยงำนที่มีภำรกิจคล้ำยคลึงกันและมีผลกำรปฏิบัติ งำนในระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ สุ ขต่ อประชำชน โดยกำรปฏิบั ติรำชกำรจะ ต้องมี ทิศทำงยุทธศำสตร์แ ละเป้ำ ประสงค์ที่ชัด เจน มี
กระบวนกำรปฏิบัติงำน และระบบงำนที่เป็น มำตรฐำน รวมถึงมีกำรติดตำมประเมินผลและพัฒนำปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมำยถึง กำรบริหำรรำชกำรตำมแนวทำงกำร กำกับ
ดูแลที่ดีที่มีกำรออกแบบกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยกำรใช้เทคนิคและเครื่องมือกำรบริหำร จัดกำรที่เหมำะสมให้
องค์กำรสำมำรถใช้ทรั พยำกรทั้งด้ำนต้น ทุน แรงงำนและระยะเวลำให้ เกิด ประโยชน์สู งสุ ดต่อกำรพัฒ นำขีด
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจ เพื่อตอบสนอง ควำมต้องกำรของประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)หมำยถึง กำรให้บริกำรที่สำมำรถ ดำเนินกำรได้
ภำยในระยะเวลำที่กำหนดและสร้ ำงควำมเชื่อมั่นควำมไว้ว ำงใจ รวมถึงตอบสนอง ตำมควำมคำดหวัง/ควำม
ต้องกำรของประชำชนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมหลำก หลำยและมีควำมแตกต่ำง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมำยถึง กำรแสดงควำมรับผิ ดชอบในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่และผลงำนต่อเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ โดยควำมรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อควำมคำดหวัง
ของสำธำรณะ รวมทั้งกำรแสดงถึงควำมสำนึกในกำรรับผิดชอบต่อปัญหำ สำธำรณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) หมำยถึง กระบวนกำรเปิดเผยอย่ำงตรงไปตรงมำ
ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรอันไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำยได้อย่ำงเสรี โดยประชำชน
สำมำรถรู้ทุกขั้นตอนในกำรดำเนินกิจกรรม หรือกระบวนกำรต่ำงๆ และสำมำรถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)หมำยถึง กำรกระบวนกำรที่ข้ำรำชกำร ประชำชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกำสได้เข้ำร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ทำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ

ปัญหำ / ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทำง ร่วมกำรแก้ไข ปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ และร่วม
กระบวนกำรพัฒนำในฐำนะหุ้นส่วนกำรพัฒนำ
7) หลั ก การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมำยถึ ง กำรถ่ ำ ยโอนอ ำนำจ กำร
ตัดสิน ใจ ทรัพยำกร และภำรกิจจำกส่วนรำชกำรส่ว นกลำงให้ แก่หน่วยกำรปกครองอื่น (รำชกำรบริหำรส่ว น
ท้องถิ่น) และภำคประชำชนดำเนินกำรแทนโดยมีอิสระตำมสมควร รวมถึงกำรมอบอำนำจ และควำมรับผิดชอบใน
กำรตัดสินใจ และกำรดำเนินกำรให้แก่บุคลำกร โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรต่อผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรปรับปรุง กระบวนกำร และเพิ่มผลิตภำพ เพื่อผลกำรดำเนินงำนที่ดีของส่วนรำชกำร
8) หลักนิติธ รรม (Rule of Law) หมำยถึง กำรใช้อำนำจของกฎหมำย กฎระเบียบ
ข้อบังคับในกำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิ เสรีภำพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) หมำยถึง กำรได้รับกำรปฏิบัติและได้รับบริก ำรอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน โดยไม่มีกำรแบ่งแยกด้ำนชำย /หญิงถิ่นกำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำรสภำพทำงกำย หรือ
สุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจ และสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)หมำยถึง กำรหำข้อตกลงทั่วไปภำยใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจำกกำรใช้กระบวนกำรเพื่อหำข้อคิดเห็นจำกกลุ่มบุคคลที่
ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพำะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้ำนที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่สำคัญโดยฉันทำมติไม่จำเป็นต้องหมำยควำมว่ำเป็นควำมเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

