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หมวดที่ 3 แบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ

แบบฟอรม/แบบรายงาน
กลุมงานผูรับผิดชอบ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดน
กลุมสนับสนุนเครือขาย
ภาคใต
และประสานภูมิภาค
 แบบ บรง. 1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
 แบบ บรง. 1 (เงิน) แบบรายงานผลการใชจายเงิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
 แบบ บรง.1-1 โครงการฝกภาษากาวทัน AC
 แบบ บรง.1-2 โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ
 แบบ บรง.1-3 กิจกรรมสํานึกรักบานเกิดรวมใจกันพัฒนาชุมชน
 แบบ บรง.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
 แบบ บรง.3 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาหมาย
การใหบริการหนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
 แบบ บรง.4 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาหมาย
การใหบริการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
 แบบ บรง.4-1 แบบรายงานติดตามผลการใหบริการดานแรงงานแก
ประชาชน (รายบุคคล)
 แบบ บรง.5 แบบรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการดานแรงงาน จากการประสานงานของบัณฑิตแรงงาน
โครงการบริหารจัดการแรงงานกลุมเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคน กองการแรงานนอกระบบ
พิการ และแรงงานผูสูงอายุ)
แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
 แบบ 1 ทะเบียนแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงาน
ผูสูงอายุของจังหวัด
 แบบ 2 สรุปขอมูลแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงาน
ผูสูงอายุของจังหวัด
 ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหสถานการณแรงงานนอกระบบ
แรงงานคนพิการ และแรงงานผูสูงอายุ
 ทะเบียนเครือขายแรงงานนอกระบบจังหวัด
 แบบรายงาน 1 แบบรายงานผลการชวยเหลือแรงงานนอกระบบ
 แบบรายงาน 2 แบบรายงานผลการดําเนินงานจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แรงงานคนพิการ และแรงงานของผูสูงอายุ ประจําป 2559
 แบบรายงาน 2(ตอ) แผนการดําเนินงาน/การใชจายเงิน
โครงการสาน สราง เสริมสุขแรงงานไทย
กลุมสนับสนุนเครือขาย
 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการสาน-สราง-เสริมสุขแรงงานไทย และประสานภูมิภาค
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การประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน
กลุมสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค
 แบบ สภ.1 แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน
 แบบ สภ. 2 แบบรับเรื่องสงตอของผูรับบริการดานแรงงาน
(รายบุคคล)
 แบบ สภ. 3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ
ประชาชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
 แบบ สภ. 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินประจําเดือน
 แบบ สภ. 5 แบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการประชาชน
ผูรับบริการดานแรงงาน
 แบบคัดเลือกอาสาสมัครแงงานดีเดน ป 2559 ดังนี้
- หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
- ตัวอยางรางคําสั่ง
- แบบเสนอขอมูลผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนอาสาสมัครแรงงานดีเดน
ระดับจังหวัด ประจําป 2559
- แบบลงความเห็นการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
กลุมสนับสนุนเครือขาย
 แบบคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเดน ป 2559 ดังนี้
และประสานภูมิภาค
- หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
- ตัวอยางรางคําสั่ง
- แบบเสนอขอมูลผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนบัณฑิตแรงงานดีเดนระดับ
จังหวัด ประจําป 2559
- แบบลงความเห็นการพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
เอกสารตางๆที่เกี่ยวของในการปฏิบัติดานอาสาสมัครแรงงาน
ที่
เอกสาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ผูรับผิดชอบ
1
ใบสมัคร
สํานักงานจัดหางานจังหวัด
อาสาสมัครแรงงาน
2
ใบสมัครเขารับการฝกอาชีพ สถาบัน/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
อาสาสมัครแรงงาน
3
แบบขอรับสิทธิประโยชน
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
อาสาสมัครแรงงาน
ดานตางๆ
จังหวัด
4
แบบสมัครเปนผูประกันตน สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
อาสาสมัครแรงงาน
ตามมาตรา 40
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยอาสาสมัครรวม กลุมสนับสนุนเครือขาย
ใจพัฒนาบานเกิด
และประสานภูมิภาค
 แบบรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค
 แบบรายงานผลการดําเนินงาน

กลุมสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค

หมวดที่ 3 แบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ

การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการเชิงบูรณาการสงเสริมความรวมมือ และ
ติดตามผลการจัดการดานแรงงานในพื้นที่/ชุมชน
 แบบ สภ. 2 แบบรับเรื่องสงตอของผูรับบริการดานแรงงาน
(รายบุคคล)
 แบบ สภ. 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินประจําเดือน
หมายเหตุ : ใชแบบรายงานเดียวกันกับอาสาสมัครแรงงาน
การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
 แบบรายงานการจัดทําประชาสัมพันธ
การใหบริการประชาชนดานแรงงานโดยศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
 ศบร. 01 แบบสํารวจความคิดเห็นความตองการของผูใชบริการ
 ศบร. 02 แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
 ศบร. 03 แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือน
 ศบร. 04 แบบฟอรมการจัดทําแผนเปาหมายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
 ศบร. 05 แบบฟอร ม รายงานการใช จ า ยเงิ น ในการดํ า เนิ น งาน
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
 ศบร. 13 แบบ Check list การพัฒนาศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
 แบบรายงานผลการจัดทําวัสดุโฆษณาสําหรับตกแตงศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน และออกหนวยเคลื่อนที่
(ศบร. เขตเศรษฐกิจพิเศษ/1)
 แบบรายงานผลการใหบริการของประชาชน ณ ศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน ที่ตั้งอยูในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(ศบร. เขตเศรษฐกิจพิเศษ/2)
โครงการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
 แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร
และแผนของสํานักงานแรงงานจังหวัดป 2559 (แบบ สนศ.วป.)
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
 แบบรายงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE)
โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ดานอาชีพ
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนา
ทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนา
ทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ

กลุมสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค

กลุมสนับสนุนเครือขาย
และประสานภูมิภาค
ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน

ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน

กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล

กลุมพัฒนายุทธศาสตร
กลุมพัฒนายุทธศาสตร

หมวดที่ 3 แบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ

 แบบ พย. 1 แบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการประชาชน
โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนดานอาชีพ
 สรุปผลการดําเนินงาน โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะ
ฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
- สวนที่ 1 การดําเนินการโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะ
ฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
- สวนที่ 2 กิจกรรมเดน 5 กิจกรรม โครงการจางงานเรงดวนและ
พัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
 เอกสารแนบโครงการ
การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
จังหวัด
 แบบฟอรมที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ “รายงาน
สถานการณแรงงานจังหวัด........” ปงบประมาณ 2559
 แบบฟอรมที่ 2 รายงานผลการใชจายเงินการจัดทําบทวิเคราะหการ
รายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด ปงบประมาณ 2559
 แบบฟอรมที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดทําบทวิเคราะหการ
รายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด ปงบประมาณ 2559
 แบบฟอรมที่ 4 แบบสรุปรายงานการจัดเก็บขอมูล ภายใตการจัดทํา
บทวิเคราะหการรายงานสถานการณและดัชนีชวี้ ัดภาวะแรงงานจังหวัด
ปงบประมาณ 2559
 แบบฟอรมที่ 5 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอ “รายงาน
สถานการณแรงงานจังหวัด.................” ปงบประมาณ 2559
 แบบฟอรมที่ 6 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอรายงาน
สถานการณแรงงานจังหวัด ปงบประมาณ 2559
การจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคาจางของจังหวัด
 แบบรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2559
 สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ํา
จังหวัด
 แบบสอบถามการสํารวจฯ จะสงไปพรอมหนังสือแจงใหดําเนินการ
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด ป 2559 – 2563
และจัดทําแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2560 – 2564
 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ดานแรงงานระดับจังหวัด
โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงาน
ระดับจังหวัด
 แบบรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2559
 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
 แบบรายงานผลการแกไขปญหาความเดือดรอนดานแรงงานของประชาชน

ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน

สํานักงานคณะกรรมการคาจาง

กลุมพัฒนายุทธศาสตร

ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
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 ผังกระบวนงานการดําเนินงานการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด
โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
 แบบรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันปญหา
การคามนุษยดานแรงงาน

กลุมพัฒนายุทธศาสตร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
ดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
กลุมสนับสนุนเครือขายฯ

สรุปแบบรายงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
ลําดับ
แบบรายงาน
ชวงเวลาสงรายงาน
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการเพิ่ม
รายเดือน ภายใน
วันที่ 2 ของเดือน
1 ประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต (แบบ บรง.1)
รายเดือน ภายใน
วันที่ 2 ของเดือน
2 แบบรายงานผลการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (แบบ บรง.1(เงิน))
รายเดือน ภายใน
วันที่ 2 ของเดือน
3 แบบรายงานโครงการฝกภาษากาวทัน AC (แบบ บรง.1-1)
รายเดือน ภายใน
วันที่ 2 ของเดือน
4 แบบรายงานโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ (แบบ บรง.1-2)
รายเดือน ภายใน
วันที่ 2 ของเดือน
5 แบบรายงานกิจกรรมสํานึกรักบานเกิดรวมใจกันพัฒนาชุมชน (แบบ บรง.1-3)
รายเดือน ภายใน
6 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศวันที่ 2 ของเดือน
รายเดือน ภายใน
7 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน วันที่ 2 ของเดือน
8 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
รายป ภายในวันที่
15 กันยายน 2559
9 แบบรายงานการติดตามผลการใหบริการดานแรงงานแกประชาชน (รายบุคคล) (แบบ บรง.4-1)
เก็บไวที่สํานักงาน
10 รายงานสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการดานแรงงานจากการประสานการใหบริการของ
ภายในวันที่ 15
บัณฑิตแรงงาน (แบบ บรง. 5)
กันยายน 2559

แบบ บ.รง. 1
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานแรงงานจังหวัด...................................... ประจําเดือน.............................

ลําดับ ผลผลิต/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

(Activity)/งานโครงการ

หนวยงาน เปาหมายรวม

หนวยนับ

ผลงาน
รวมผลงานสะสม
ประจํ
า
เดื
อ
น.......
เปาหมายงานจว.
(12 เดือน)

หมายเหตุ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดาน
แรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
กิจกรรมหลัก จางบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต

380 คน

1 กิจกรรม ประสานการใหบริการดานแรงงานใน

พื้นที/่ ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน

1.1 ประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่ /ชุมชน

โดยบัณฑิตแรงงาน
1) ดานจัดหางาน
2) ดานฝกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
3) ดานคุมครองแรงงานและสวัสดิการ
4) ดานสิทธิประโยชนการประกันสังคม
จํานวนบัณฑิตแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2559
1.2 ฝกภาษากาวทัน AC (จัดทําแบบบรง.1-1สงให
กลุมสภ.เมื่อดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 เดือน)
จํานวนครั้งในการฝกภาษา
จํานวนคน
1.3 หนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ(จัดทําแบบบรง. 1- 2
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จภายใน1 เดือน)
จํานวนครั้ง
จํานวนคน
1.4 สํานึกรักบานเกิดรวมใจพัฒนาชุมชน
จํานวนครั้ง
จํานวนคน
2 กิจกรรม ดําเนินงานศูนยแรงงานประจําอําเภอ
1) สํารวจ บันทึก และประมวลผลขอมูลดานแรงงาน
2) นําเสนอขอมูลดานแรงงานตอที่ประชุมระดับอําเภอ
3) สรุปขอมูลสงใหสํานักงานแรงงานจังหวัด
4) ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานแรงงาน
5) เสนอแผนงาน/โครงการ/คําของบประมาณ
3 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
3.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
บัณฑิตแรงงาน
จํานวนครั้งในการจัดสัมมนา
4 กิจกรรม บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน
1) ประชุมมอบหมายงาน/ติดตามผลการปฏิบัติงาน
บัณฑิตแรงงาน
2) ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ
3) นิเทศงานบัณฑิตแรงงานในพื้นที่
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงาน

สรจ.

38000 คน

สรจ.
37 ครั้ง
740 คน

สรจ.
37 ครั้ง
592 คน

สรจ.
74 ครั้ง
7400 คน

สรจ.
74 ครั้ง
74 ครั้ง
74 ครั้ง
444 ครั้ง
37 ครั้ง

สภ.

1 ครั้ง

สภ.สรจ.
48 ครั้ง
60 ครั้ง
18 ครั้ง
20 ครั้ง

สวนกลาง

5 กิจกรรมอื่น ๆ ที่ดําเนินการนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ

6 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน (ถามี)

7 แนวทางแกไข (ถามี)

ลงชื่อ...................................................ผูจัดทําขอมูล
(
)
ตําแหนง..........................................
โทร................................................
วัน/เดือน/ป.....................................

แบบ บ.รง. 1 (เงิน)
แบบรายงานผลการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานแรงงานจังหวัด...................................... ประจําเดือน.............................
ลําดับ
รายการ
งบไดรับ (1) ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59
1 คาตอบแทนบัณฑิตแรงงาน
100
10
20
2 เงินประกันสังคม
3 ฝกอบรมภาษากาวทัน AC
4 หนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ
5 สํานึกรักบานเกิดรวมใจกันพัฒนาชุมชน
6 คาใชจายบริหารจัดการศูนยแรงงานฯ
7 คาวัสดุคอมพิวเตอรศูนย
8 คาเชาบริการอินเตอรเนต
8.1 คา Aircard
8.2 คา Wifi
9 คาใชจายในการจัดประชุมชี้แจง/สัมมนา
10 คาใชจายในการติดตาม นิเทศ ประเมินผล
11 อื่น ๆ................
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. งบที่ไดรับขอใหระบุวงเงินที่ไดรับจัดสรรทั้งป
2. ผลการใชจายเงินขอใหรายงานผลเงินตามที่ตัดยอดในระบบGF MIS แลว
3. รายการคาใชจายสามารถระบุไดตามคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นจริง

ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมใชจาย(2) คงเหลือ(3) =1-2
30
70

ลงชื่อ...................................................ผูจัดทําขอมูล
(
)
ตําแหนง..........................................
โทร................................................
วัน/เดือน/ป.....................................

หมายเหตุ

แบบ บรง.1-1

โครงการฝกภาษากาวทัน AC
จังหวัด..........................................
ชื่อโครงการ

ภาษาที่อบรม

ฝกอบรม
ระหวางวันที/่
เดือน /พ.ศ.

งบประมาณ รายจายจริง จํานวนผูเขารับ จํานวน
สถานที่จัดอบรม
(บาท)
(บาท)
การอบรม (คน) (ชม.)

คําชี้แจงโครงการ
-วัตถุประสงค

-กลุมเปาหมาย

-ผลประโยชนที่จะไดรับ

ลงชื่อ.........................................................................ผูรายงาน
(................................................................................)
โทร..........................................................................
วัน/เดือน/ป....................................
หมายเหตุ ขอใหแนบภาพถาย พรอมคําบรรยายภาพดวย

(แบบ บรง.1-2)
โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งกลุมอาชีพ
กลุมอาชีพ...............................................
จังหวัด.............................................

-เหตุผลความจําเปนของโครงการฯ.......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
-กิจกรรมที่ดําเนินการ...........................................................................................................................................
-ระยะเวลาดําเนินการ จํานวน.............................ชม./วัน ดําเนินการเมื่อ(วัน/เดือน/ป).......................................
-จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน.....................................คน อยูในพื้นที่ตําบล/อําเภอ......................................
..............................................................................................................................................................................
-รายจายจริง(บาท)................................................................................................................................................
-ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
-ขอใหแนบภาพประกอบกิจกรรม พรอมคําบรรยายภาพ(อยางนอย 2 ภาพ)

ลงชื่อ............................................................ผูรายงาน
(...........................................................)
โทร..........................................................
วัน/เดือน/ป.....................................................

(แบบ บรง.1-3)
กิจกรรมสํานึกรักบานเกิดรวมใจกันพัฒนาชุมชน
โครงการ.....................................................................
จังหวัด.............................................

-เหตุผลความจําเปนของโครงการฯ.......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
-กิจกรรมที่ดําเนินการ...........................................................................................................................................
-มีการบูรณาการกับหนวยงานอื่นหรือไม
 ไมมี
 มี (ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม).......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
-ระยะเวลาดําเนินการ ..........................................................................................................................................
-สถานที่ดําเนินการ...............................................................................................................................................
-จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน.....................................คน
-รายจายจริง(บาท)................................................................................................................................................
-ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
-ขอใหแนบภาพประกอบกิจกรรม พรอมคําบรรยายภาพ (อยางนอย 2 ภาพ)
ลงชื่อ......................................................ผูรายงาน
(...............................................................)
โทร..........................................................
วัน/เดือน/ป....................................................

(แบบ บรง.2)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัดผลผลิตสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานแรงงานจังหวัด.......................................................................
ประจําเดือน........................
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต

เชิงปริมาณ
จํานวนบัณฑิตแรงงาน (เปาหมาย 380 คน)
เชิงคุณภาพ
รอยละของบัณฑิตแรงงานที่ผานการประเมินผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ ที่ กํ า ห น ด
(เปาหมายรอยละ 80)

ผลการ
ปฏิบัติงาน
(คน)

คําชี้แจงเพิ่มเติม/ปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข

(แบบ บรง. 3 )
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานแรงงานจังหวัด.......................................................................
ประจําเดือน........................
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่ไดรับบริการ
ดานแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
ชื่อตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน

จํ า นวนประชาชนวั ย แรงงานในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใตที่ไดรับบริการดานแรงงานจาก
บัณฑิตแรงงาน (เปาหมาย 38,000 คน)

ผลการ
ปฏิบัติงาน
(คน)

คําชี้แจงเพิ่มเติม/ปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข

(แบบบ.รง. 4 )
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั เปาหมายการใหบริการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานแรงงานจังหวัด.......................................................................
ประจําเดือน........................
เปาหมายการใหบริการกระทรวง : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีอาชีพและ/
หรือ รายไดเพิ่มขึ้น
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่ไดรับบริการ
ดานแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
ชื่อตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการกระทรวง

ผลการ
ปฏิบัติงาน

คําชี้แจงเพิ่มเติม/ปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข

รอยละของประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตมีอาชีพและ/หรือรายไดเพิ่มขึ้น
(เปาหมาย รอยละ 40)
ขอมูลประกอบตัวชี้วัด
ชื่อขอมูล

ผลการ
ปฏิบัติงาน(คน)

1. จํานวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใตที่ไดรบั บริการ
ดานแรงงานจากบัณฑิตแรงงานทําใหมีอาชีพและ/หรือรายไดเพิ่มขึ้น
2. จํานวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใตที่ไดรบั บริการ
ดานแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน
วิธีการคํานวณ
จํานวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตทไี่ ดรับบริการดานแรงงาน
จากบัณฑิตแรงงานทําใหมีอาชีพและ/หรือรายไดเพิ่มขึน้
X 100
จํานวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ทีไ่ ดรับบริการดานแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน

หมายเหตุ
จั ด ทํ า ข อ มู ล
ตามแบบ บรง.
4-1 และเก็บไว
ที่สํานักงาน

(แบบ บรง.4-1)
แบบรายการติดตามผลการใหบริการดานแรงงานแกประชาชน (รายบุคคล)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
จังหวัด.............................................
ก.ขอมูลการขอรับบริการ
๑.ขอมูลผูขอรับบริการ
ชื่อ...........................................................................นามสกุล..................................................................
ที่อยู........................................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน..........................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท..................................................................................................................................
อาชีพ.............................................................รายไดเฉลี่ย (ตอเดือน) .............................................บาท
๒.ขอรับบริการดาน
 จัดหางาน (ระบุ)................................................................................................................................
 พัฒนาฝมือแรงงาน (ระบุ).................................................................................................................
 ประกันสังคม (ระบุ)...........................................................................................................................
 สวัสดิการและคุมครองแรงงาน (ระบุ)...............................................................................................
ลงชื่อ..............................................................ผูใหบริการ
(
)
บัณฑิตแรงงานประจําตําบล...........................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ....................
ตัวชี้วัด : รอยละของประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ มีอาชีพและ/หรือรายไดเพิ่มขึ้น
ข.ขอมูลการใหบริการ
๑. ไดรับบริการ(ระบุรายละเอียดการใหบริการ) ..............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒. ผลลัพธดานการมีอาชีพและหรือรายไดเพิ่มขึ้น (ระบุรายละเอียด) ..............................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................ผูติดตามผล
(
)
บัณฑิตแรงงานประจําตําบล..............................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ....................

(แบบ บรง. 5)
แบบรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการดานแรงงาน
จากการประสานงานของบัณฑิตแรงงาน
แบบสํารวจความพึงพอใจประชาชน ที่ไดรับบริการดานแรงงาน
โดยการประสานของบัณฑิตแรงงาน
คําอธิบาย : ขอใหทานเติมเครื่องหมาย  ลงในชองวาง เพื่อกระทรวงแรงงานจะไดนําขอมูลที่ไดรับไป
ประมวลผลความพึงพอใจ เรื่องการประสานการใหบริการประชาชนดานแรงงานของบัณฑิตแรงงาน และนํา
ผลไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 เพศ
 ชาย
 หญิง
1.2 อายุ
 18 – 25 ป  26 – 35 ป  36 – 45 ป  46 – 59 ป  60 ปขึ้นไป
1.3 อาชีพ
 ลูกจาง/ ผูป ระกันตน  ผูวางงาน  ผูประกอบอาชีพอิสระ  อื่น ๆ (ระบุ).................
2. ประเด็นความคิดเห็น
ประเด็นความคิดเห็น
1. การใหขอมูล ขาวสารที่ถูกตองและชัดเจนของ
บัณฑิตแรงงาน
2. การใหบริการดวยความสุภาพ ออนนอม และ
เปนกันเอง
3. การใหบริการมีความสะดวก และรวดเร็ว
4. การใหบริการตรงกับความตองการ
5. ความพึงพอใจโดยรวม

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

3. ทานเห็นวากระทรวงแรงงานควรมีการจางบัณฑิตแรงงาน ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือไม อยางไร
 ควรจาง เพราะ............................................................................................................................
 ไมควรจาง เพราะ........................................................................................................................
4. ปญหา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ และการดําเนินงาน
ปญหา
1.............................................................................................................................................
2…………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะ 1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
คําชี้แจง 1. สรจ.สํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับบริการดานแรงงานโดยการนําบริการ/การประสานของบัณฑิตแรงงาน จํานวนไมนอยกวา

รอยละ 20 ของประชาชนผูมารับบริการ และประมวลผลรายงาน สป.รง.
2. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ คํานวณโดยใชรูปแบบไลเคิลสเกล
3. รายงานผลการสํารวจใหกลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค สํานักตรวจและประเมินผล ภายในวันที่ 15 กันยายน 2558

แบบประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจประชาชน ที่ไดรับบริการดานแรงงาน
โดยการประสานของบัณฑิตแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานแรงงานจังหวัด..........................................................
ประเด็นความคิดเห็น
(1)

1. การให ข อ มู ล ข า วสารที่ ถู ก ต อ ง
และชัดเจนของบัณฑิตแรงงาน
2. การใหบริการดวยความสุภาพ
ออนนอม และเปนกันเอง
3. การใหบ ริก ารมีค วามสะดวก
และรวดเร็ว
4. การให บ ริ ก ารตรงกั บ ความ
ตองการ
5. ความพึงพอใจโดยรวม

รวม
(คน)

จํานวนผูตอบ (2)
มาก มาก ปาน นอย
ที่สุด (คน) กลาง (คน)
(คน)
(คน)

นอย
ที่สุด
(คน)

คา
เฉลี่ย
(3)

รอยละของ
ความพึง
พอใจ
(4)

รวม

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ และการดําเนินงาน
…...….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
คําชี้แจง
1. สํานักงานแรงงานจังหวัดประมวลจากแบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการประชาชน พรอม
ขอเสนอแนะ จัดสงใหสํานักตรวจและประเมินผล กลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค
2. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ คํานวณโดยใชรูปแบบไลเคิลสเกล

วิธีการคํานวณรอยละความพึงพอใจของประชาชน ที่ไดรับบริการดานแรงงาน
(ปรับปรุงจากคูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557)
ในการคํานวณรอยละของความพึงพอใจของผูใชบริการ รวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจ ซึ่งแบบ
สํารวจความพึงพอใจมีการประเมินความคิดเห็นผูรับบริการใน 5 ดาน ไดแก

ในสวนของระดับความพึงพอใจแบงเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด (รอยละ 81 – 100 หรือ 5 คะแนน)
มาก (รอยละ 61 – 80 หรือ 4 คะแนน) ปานกลาง (รอยละ 41 – 60 หรือ 3 คะแนน) นอย (รอยละ 21 – 40
หรือ 2 คะแนน) และนอยที่สุด (รอยละ 1 – 20 หรือ 1 คะแนน)
ดั งนั้ น ในการคํ า นวณร อยละของความพึ งพอใจฯ นั้น ตองใชห ลักการคํานวณแบบรอยละในแตล ะ
ประเด็นความคิดเห็นทั้ง 5 ดาน เพื่อทําใหทราบคุณภาพการใหบริการของบัณฑิตแรงงานในปจจุบันและนําผล
นั้นมาปรับปรุงการใหบริการ และการดําเนินงานของบัณฑิตแรงงานใหสามารถตอบสนองความตองการและ
สรางความพึงพอใจสูงสุดแกประชาชน
(1) วิธีการคํานวณ
ขั้ น ตอนที่ 1 รวบรวมแบบสํ า รวจความพึ ง พอใจ และตรวจสอบแบบสํ า รวจว า ตอบครบถ ว นหรื อ ไม ซึ่ ง
แบบสอบถามในสวนของขอที่ 1 และขอที่ 2 ควรตอบครบทุกขอ
ขั้นตอนที่ 2 นับจํานวนผูตอบ (ความถี่) ในแตละประเด็นความคิดเห็น จําแนกตามระดับความพึงพอใจและใส
ขอมูลลงในตารางแบบประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนฯ ชอง (2)
ขั้นตอนที่ 3 คํานวณหาคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในแตละประเด็นความคิดเห็นตามสูตรการคํานวณดังนี้
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

= (จํานวนผูเลือกตอบมากที่สุด x 5)
+ (จํานวนผูเลือกตอบมาก x 4)
+ (จํานวนผูเลือกตอบปานกลาง x 3)
+ (จํานวนผูเลือกตอบนอย x 2)
+ (จํานวนผูเลือกตอบนอยที่สุด x 1)
จํานวนผูตอบประเด็นความเห็นยอยทั้งหมดในแตละประเด็น

เมื่อคํานวณไดคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจแลวใหใสในตารางคํานวณรอยละของความพึงพอใจชอง (3)
ในแตละประเด็นความคิดเห็น

ขั้น ตอนที่ 4 หลังจากได คา คะแนนเฉลี่ ยในแตละประเด็น แลว นําคาคะแนนเฉลี่ย ในแตล ะประเด็น มาหา
คาเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจตอการบริการทั้งหมดตามสูตรตอไปนี้
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจตอการบริการทั้งหมด =
(คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นที่ 1 + ประเด็นที่ 2 + ..... + ประเด็นที่ 5)
จํานวนประเด็นยอยทั้งหมด = 5
เมื่อคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจตอการใหบริการทั้งหมดแลวใหใสในชอง (3) บรรทัดรวม
ขั้นตอนที่ 5 แปรคาคะแนนความพึงพอใจในรูปของรอยละ หลังไดคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแลว จะแปร
คาคะแนนเฉลี่ยเปนรอยละ ตามสูตรดังนี้
รอยละของความพึงพอใจ

=

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

x 100

คะแนนสูงสุดของคาเฉลี่ย = 5
เมื่อคํานวณไดคารอยละของความพึงพอใจใหใสในชอง (4) รวมทั้งบรรทัดรวมซึ่งใชสูตรเดียวกัน

(2)
ตัวอยางวิธีการคํานวณรอยละของความพึงพอใจ
ตาราง ตัวอยางวิธีการคํานวณรอยละของความพึงพอใจตามแบบประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ไดรับบริการดานแรงงานฯ
ประเด็นความคิดเห็น
(1)

จํานวนผูตอบ (2)

คาเฉลี่ย รอยละ
ของความ
(3)

รวม
(คน)

มากที่สุด
(คน)

มาก
(คน)

ปานกลาง
(คน)

นอย
(คน)

นอยที่สุด
(คน)

220

150

50

15

5

-

4.57

91.4

220

160

55

5

-

-

4.70

94

3.การใหบริการมีความ
สะดวกและรวดเร็ว

220

150

45

20

5

-

4.55

91

4.การใหบริการตรงกับ
ความตองการ

220

155

50

12

3

-

4.62

92.4

5. ความพึงพอใจ
โดยรวม

220

160

55

5

-

-

4.70

94

4.63

92.6

1.ดานการใหขอมูล
ขาวสารที่ถูกตองและ
ชัดเจนของบัณฑิต
แรงงาน
2.การใหบริการดวย
ความสุภาพ ออนนอม
และเปนกันเอง

รวม

พึงพอใจ
(4)

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมแบบสํารวจทัศนคติฯ ไดจํานวน 220 แบบ
ขั้นตอนที่ 2 นับจํานวนผูตอบ (ความถี่) ในแตละประเด็นความคิดเห็นจําแนกตามระดับความพึงพอใจ
และใสขอมูลลงในตารางคํานวณรอยละของความพึงพอใจ ชอง (2) เชน ประเด็นการใหขอมูลขาวสารที่
ถูกตองและชัดเจนของบัณฑิตแรงงาน มีจํานวนความพึงพอใจมากที่สุด 150 คน พึงพอใจมาก 50 คน
พึงพอใจปานกลาง 15 คน พึงพอใจน อย 5 คน เปน ตน ทั้งนี้ตองประมวลผลใหครบถว นในแตล ะ
ประเด็น
ขั้นตอนที่ 3 คํานวณหาคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในแตละประเด็นตามสูตร เชน ประเด็นดานการให
ขอมูลขาวสารที่ถูกตองและชัดเจนของบัณฑิตแรงงาน
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ = (150 x 5) + (50 x 4) + (15 x 3) + (5 x 2)
220
เมื่อคํานวณไดคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจแลวใหใสในตารางชอง (3) ในแตละประเด็นความคิดเห็น
ขั้นตอนที่ 4 หลังจากไดคาเฉลี่ยในแตละประเด็นแลว นําคาเฉลี่ย ในแตละประเด็นมาหาคาเฉลี่ยใน
ภาพรวมความพึงพอใจตอบริการทั้งหมดตามสูตรดังนี้
คาเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอตอใจบริการทั้งหมด = 4.57 + 4.70 + 4.55 + 4.62 + 4.70
5
บริการเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจทั้งหมดที่ได 4.63 ใสในชอง (3) บรรทัดรวม
ขั้นตอนที่ 5 แปรคาคะแนนเฉลี่ยเปนรอยละตามสูตรในแตละประเด็น รวมทั้งประเด็นรวมใสในชอง (4)
รอยละของความพึงพอใจในประเด็นที่ 1

=

4.57 x 100
5

รอยละของความพึงพอใจในประเด็นที่ 2

=

4.70 x 100
5

รอยละของความพึงพอใจในประเด็นที่ 3

=

4.55 x 100
5

=

91

รอยละของความพึงพอใจในประเด็นที่ 4

=

4.62 x 100
5

=

92.4

รอยละของความพึงพอใจในประเด็นที่ 5

=

4.70 x 100
5
4.63 x 100
5

=

94

=

92.6

รวม

=

=

91.4
=

94

หมายเหตุ ขอใหสงตารางวิธีการคํานวณรอยละของความพึงพอใจที่ประมวลผลแลวใหสํานักตรวจและ
ประเมินผล กลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559

โครงการบริหารจัดการแรงงานกลุมเฉพาะ
(แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ
และแรงงานผูส ูงอายุ)
กองการแรงงานนอกระบบฯ

ทะเบียนแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงานผูสูงอายุของจังหวัด.....................
ขอมูล ณ วันที.่ ...... เดือน ........................ พ.ศ. .....................
การ
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
อายุ เพศ
ศึกษา
ที่ เลขประจําตัวประชาชน

ที่อยู
บาน
เลขที่

หมูบาน ตําบล

โทรศัพท

ลักษณะทาง
รางกาย/จิตใจ/
สติปญญา

ปกติ

พิการ

การประกอบ
อาชีพ

อาชีพ รายได
(ระบุ) (บ/ด)

แบบ 1

ปญหา
ความ
การเปน จากการ
ตองการ
สมาชิก ประกอบ
ความ
กลุม/ อาชีพ
ชวยเหลือ
องคกร (ถามีระบุ)
(ถามีระบุ)

หมายเหตุ
(ขอมูลอื่นๆ
ที่ตองการ
แสดง)

สรุปขอมูลแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงานผูสูงอายุของจังหวัด...................
ขอมูล ณ วันที่........ เดือน....................... พ.ศ. .....................

ลําดับ
อําเภอ ตําบล หมูที่
ที่

จํานวนแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ
และแรงงานผูสูงอายุ (คน)
เพศ
อายุ (ป)
ชาย หญิง 15-30 31-45 46-60 60ป
(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) ขึ้นไป

ลักษณะทาง
รางกาย/จิตใจ/
สติปญญา
ปกติ
(คน)

อาชีพ (คน)

พิการ
เกษตรกร คาขาย รับจาง
(คน)
อื่นๆ (คน)
(คน) (คน) (คน)

แบบ 2

ประสบ
ปญหา (คน)

ต้องการ
ความ
ช่วยเหลือ
(คน)

-------ตัวอยาง------

รายงานผลการวิเคราะหสถานการณ
แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผูสูงอายุ
จังหวัด...........................
๑. ลักษณะทางประชากรและสังคมของจังหวัด
๑.๑ จํานวนและสัดสวนของแรงงานนอกระบบ แรงงานผูสูงอายุ และแรงงานคนพิการตอประชากรรวมของจังหวัด
(๑) แรงงานนอกระบบ.......................................................................................................................
(๒) แรงงานคนพิการ.........................................................................................................................
(๓) แรงงานผูสูงอายุ..........................................................................................................................
๒. ลักษณะทางเศรษฐกิจ
๒.๑ สถานภาพการทํางาน (อาชีพ)
(๑) แรงงานนอกระบบ.......................................................................................................................
(๒) แรงงานคนพิการ.........................................................................................................................
(๓) แรงงานผูสูงอายุ..........................................................................................................................
๒.๒ รายไดและความเพียงพอของรายได
จํานวนรายไดตอป
(๑) แรงงานนอกระบบ.......................................................................................................................
(๒) แรงงานคนพิการ.........................................................................................................................
(๓) แรงงานผูสูงอายุ..........................................................................................................................
๓. ภาวะสุขภาพอนามัย
๓.๑ ภาวะสุขภาพ
(๑) แรงงานนอกระบบ.......................................................................................................................
(๒) แรงงานคนพิการ.........................................................................................................................
(๓) แรงงานผูสูงอายุ..........................................................................................................................
๓.๒ พฤติกรรมเสี่ยง
(พฤติกรรมเสี่ยงของแรงงานทั้ง ๓ กลุม จากการทํางาน และอื่นๆ)
๓.๓ การเขาถึงระบบการบริการสุขภาพตางๆ
๔. การมีหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิต
- การออม
- การเปนสมาชิกกลุม
จังหวัด
๖. แนวทางการสงเสริม คุมครอง และพัฒนา แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผูสูงอายุ

ทะเบียนเครือขายแรงงานนอกระบบจังหวัด................................
ขอมูล ณ วันที.่ .............................................

ลําดับที่

กลุม/องคกร/หนวยงาน

ชื่อ-สกุล ประธาน กลุม/องคกร/
หัวหนาหนวยงาน

จํานวน
จํานวนสมาชิก
คณะกรรมการ
(คน)
(คน)

ที่ทําการที่สามารถติดตอได

โทรศัพท/โทรสาร

แบบรายงานผลการชวยเหลือแรงงานนอกระบบ
(ตามแผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครอง และการพัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจําป ๒๕๕๙ จังหวัด....................)
ประจําเดือน...........................................
วัน เดือน ป

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ-สกุล
ผูที่ไดรับการชวยเหลือ

แบบรายงาน ๑

ที่อยู
บานเลขที่

หมูที่

ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการดําเนินงานจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานของผูสูงอายุ ประจําป ๒๕๕9
จังหวัด.......................................
 ไตรมาส ๑ (๑ ต.ค.- ๓๑ ธ.ค.๕8) 
 ไตรมาส ๒ (๑ ม.ค.- ๓๑ มี.ค.๕9)
การดําเนินงาน
๑. การสํารวจและจัดเก็บขอมูล แรงงานนอก
ระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผูสูงอายุ

ครั้ง

ฉบับ
บาท

๓. การจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบจังหวัด และแผนปฏิบัติการ
สงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ
จังหวัด..... 5 ป

ไตรมาส ๔ (๑ ก.ค.- ๓๐ ก.ย.๕9)

แผนการดําเนินงาน/การใชจายเงิน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
หนวยนับ
ต.ค.๕๘ พ.ย.๕๘ ธ.ค.๕๘ ม.ค.๕๙ ก.พ.๕๙ มี.ค.๕๙ เม.ย.๕๙ พ.ค.๕๙ มิ.ย.๕๙ ก.ค.๕๙ ส.ค.๕๙ ก.ย.๕๙

บาท
๒. การวิเคราะหสถานการณ และจัดทํารายงาน
ผลการวิเคราะหสถานการณแรงงานนอกระบบ
แรงงานคนพิการ และแรงงานผูสูงอายุ

ไตรมาส ๓ (๑ เม.ย.- ๓๐ มิ.ย.๕9)

แบบรายงาน ๒

แผน
บาท

แบบรายงาน ๒ (ตอ)
การดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน/การใชจายเงิน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
หนวยนับ
ต.ค.๕๘ พ.ย.๕๘ ธ.ค.๕๘ ม.ค.๕๙ ก.พ.๕๙ มี.ค.๕๙ เม.ย.๕๙ พ.ค.๕๙ มิ.ย.๕๙ ก.ค.๕๙ ส.ค.๕๙ ก.ย.๕๙

๔. การสงเสริมกลุมองคการ หนวยงาน ผูนํา
ทองถิ่น ฯลฯ เครือขายแรงงานนอกระบบ
๔.๑ การะจัดทําทะเบียนเครือขาย
๔.๒ การพัฒนาศักยภาพเครือขาย (ประชุม,
อบรม ฯลฯ)
๔.๓ ........................................................

กลุม/
องคกร/คน
ครั้ง
บาท

๕. การประเมินผลการดําเนินงาน สงเสริม
คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ
แรงงานคนพิการ และแรงงานผูสูงอายุ
- การคัดเลือกแนวทางตนแบบ (Model)

ครั้ง
บาท

โครงการสาน สราง เสริมสุขแรงงานไทย
กลุมสนับสนุนเครือขายฯ

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการสาน - สราง – เสริมสุขแรงงานไทย
ลําดับ
ที่

ผลการดําเนินงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ หนวยนับ จํานวน ผลการใชจาย
รายละเอียด
ผูรับบริการ งบประมาณ
คน
คน

กิจกรรม

รอยละ
ปญหา /อุปสรรค/
ของ
แนวทางแกไข หมายเหตุ
ความพึงพอใจ

กิจกรรมตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน
เชื่อมโยงกับภารกิจแรงงานนอกระบบ
เชน กิจกรรมใหความรูดานอาชีพ รายได การคุมครอง
สวัดสดิการใหกับแรงงานนอกระบบ

กิจกรรมเสริมตามภารกิจของหนวยงานภาครัฐตาง ๆ
เชน กิจกรรมสันทนาการเพื่อสรางความปรองดอง
ความสามัคคีของประชาชน ปกปองและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย

รวมทั้งสิ้น

คน

คน

ภาพรวมความพึงพอใจเฉลี่ยทั้งโครงการ
(มีความสุข และมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน)

การประสานการใหบริการดานแรงงานใน
พื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน
กลุมสนับสนุนเครือขายฯ

แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน
ตําบล......................อําเภอ.......................จังหวัด......................................
ประจําเดือน...................................พ.ศ.........................

กิจกรรม
1. งานเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานแรงงาน
- สื่อวิทยุ
- เสียงตามสาย
- ติดบอรดประชาสัมพันธ
- ประชุม/ประชาคม
- แจงขอมูลขาวสารดานแรงงานดวยตนเอง
- อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................

แบบ สภ. 1

ผลการปฏิบัติงาน

จํานวน...............................ครั้ง
จํานวน...............................ครั้ง
จํานวน...............................ครั้ง
จํานวน...............................ครั้ง
จํานวน...............................คน
จํานวน..............................ครั้ง

2. งานบริการประชาชนกลุมเปาหมาย
2.1 งานจัดหางาน

- มีผูตองการสมัครงานพรอมใบสมัครงาน
จํานวน.....................คน

2.2 การพัฒนาฝมือแรงงาน

- มีผูตองการฝกอาชีพพรอมใบสมัคร
จํานวน.....................คน

2.3 งานคุมครองแรงงาน

- มีผูตองการรับบริการดานคุมครองแรงงาน
(เอกสารแนบ)
จํานวน...................คน

2.4 งานประกันสังคม

- มีผูสมัครผูประกันตน(มาตรา 40)
พรอมใบสมัคร
จํานวน...................คน
- มีผูตองการรับบริการดานประกันสังคม
จํานวน..................คน
- มีผูตองการรับบริการดานสิทธิประโยชน
ดานแรงงานตางประเทศ จํานวน...........คน

2.5 งานสิทธิประโยชนดานแรงงานตางประเทศ
3. งานสํารวจขอมูล
3.1 ความตองการมีงานทํา / วางงาน
3.2 ความตองการดานฝกอาชีพ
3.3 แรงงานนอกระบบ
3.4 คนพิการ
3.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................

จํานวน..................ครั้ง...................คน
จํานวน..................ครั้ง...................คน
จํานวน..................ครั้ง...................คน
จํานวน..................ครั้ง...................คน
จํานวน..................ครั้ง..................คน
ลงชื่อ..............................................................
(...........................................................)
อาสาสมัครแรงงานประจําตําบล.................................

หมายเหตุ 1) แนบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน ใบสมัครคนหางาน หรือ ใบสมัครฝกอาชีพ และอื่นๆ
2) หากมีภาพถายกิจกรรมใหแนบดวย

เลขที่….............

แบบรับเรือ่ งสงตอของผูขอรับบริการดานแรงงาน (รายบุคคล)
จังหวัด…………………………………………………เดือน.........................พ.ศ...............

แบบ สภ. 2

สําหรับเจาหนาที่
วันที่.........เดือน............................พ.ศ...............

1. ขอมูลผูรับบริการ
1.1 เลขที่รหัสประจําตัวประชาชน
1.2 ชื่อ............................นามสกุล.......................................อายุ.........ป วุฒิการศึกษา.................................
เลขที่............หมูที่..........ถนน........................ตําบล.......................อําเภอ.........................
จังหวัด...............................โทรศัพท...............................
สถานภาพการทํางาน
มีงานทํา
วางงาน/ตกงาน
2. รายละเอียดการรับบริการดานแรงงาน (บริการที่ตองการขอรับจากหนวยงาน)
สมัครงานในประเทศ
สมัครฝกอาชีพ
สิทธิประโยชนดานคุมครองแรงงาน
สิทธิประโยชนดานการประกันสังคม
สิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
ดานบริการขอมูลขาวสาร
3. ชองทางการเขาสูการรับบริการ
อาสาสมัครแรงงาน
บัณฑิตแรงงาน
การใหบริการ ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด
ออกหนวยเคลื่อนที่โดยสํานักงานแรงงานจังหวัด
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
ออกหนวยเคลื่อนที่รวมกับหนวยงานอื่น
4. สรุปผลการใหบริการของสํานักงานแรงงานจังหวัด
4.1 รายละเอียดการใหบริการ
- สงตอใหหนวยงานอื่น
สํานักงานจัดหางานจังหวัด
สถาบัน/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
หนวยงานอื่นๆ (ระบุ)..........................
- ดําเนินการโดยสํานักงานแรงงานจังหวัด
สิทธิประโยชนดานแรงงานตางประเทศ
ใหบริการขอมูลขาวสาร
4.2 การติดตามผลการใหบริการ (ตามหวงระยะเวลาที่เหมาะสม)
ไดรับการฝกอาชีพ
มีงานทํา
มีรายไดเสริม
ไดรับสิทธิประโยชนคุมครองแรงงาน
ไดรับสิทธิประโยชนประกันสังคม
ไดรบั สิทธิประโยชนการทํางานตางประเทศ
ไมสามารถติดตอได
ยังไมไดรับการแกไข เพราะ..............................................................
5. อื่นๆ.......................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ...............................................เจาหนาผูรับผิดชอบ
(..................................................)
ตําแหนง.....................................................
วันที่.........../...................../…………..…

แบบ สภ. 3

แบบรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการประชาชน
รอบที่ 1 (ไตรมาสที่ 1 – 2)
ผูรับบริการดานแรงงานจากการประสานงานของอาสาสมัครแรงงาน
รอบที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 – 4)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จังหวัด.........................................
******************************************************************************************************
จํานวนประชาชนวัยแรงงานที่ไดรับบริการและตอบแบบสอบถาม.................คน
1.ประเด็นความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจ
รอยละของ
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด ความพึงพอใจ
1. การใหขอมูล ขาวสารที่ถูกตอง
และชัดเจนของอาสาสมัครแรงงาน
2. การใหบริการดวยความสุภาพ
ออนนอม และเปนกันเอง
3. การใหบริการมีความสะดวก และ
รวดเร็ว
4. การใหบริการตรงกับความ
ตองการ
5. ความพึงพอใจโดยรวม
2.สรุปปญหาและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ และการดําเนินงาน
ปญหา
1. ........................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
1. ........................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................................................
คําชี้แจง
1. สํานักงานแรงงานจังหวัดประมวลจากแบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการประชาชนจัดสงใหสํานักตรวจและประเมินผล
2. รอยละของความพึงพอใจของผูร ับบริการ คํานวณตามแบบวิธีคิดในคูมือการปฏิบัติงานฯ
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แบบรายงานผลการปฎิบัติงานและการใชจายเงิน ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานแรงงานจังหวัด......................................................
โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย

งบประมาณ
(บาท)

ประจําเดือน .................................
ผลการปฏิบัติงาน (ผลงานและผลเงิน)

รวม
( หนวยนับ ) ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 สะสม
เปาหมาย

กิจกรรมหลัก 1 : ประสานการใหบริการดานแรงงาน
งบทํางาน

ก 1.1 ประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่โดย
อาสาสมัครแรงงาน
ผลการเบิกจายเงินตามกิจกรรม 1.1
กิจกรรมหลัก 2 : บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสู
ประชาชนในพื้นที/่ ชุมชน
ก 2.1 การบริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการฯ

ผลการเบิกจาย

บาท

0
งบทํางาน

ผลการเบิกจายเงินตามกิจกรรม 2.1
ผลการเบิกจาย
บาท
ผลงานการใหบริการดานแรงงานเชิงบูรณาการ (นําสงผลผลิตและเปาหมายการใหบริการ สป.) ตามกิจกรรม 1.1 และ 2.1 จําแนกตามภารกิจ ดังนี้
1.1 งานจัดหางาน
- จํานวนผูมาขอรับบริการ (อสร. ชี้เปา)
คน
ผลการดําเนินงาน
- จํานวนที่ไดรับการคัดกรองและสงตอ (สรจ. คัดกรอง)
คน
- จํานวนผูไดรับการบรรจุงาน ( สรจ. ติดตามผล)
คน
1.2 งานฝกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
- จํานวนผูมาขอรับบริการ (อสร. ชี้เปา)
คน
ผลการดําเนินงาน
- จํานวนที่ไดรับคัดการกรองและสงตอ (สรจ. คัดกรอง)
คน
- จํานวนผูไดรับการฝก/พัฒนาทักษะ (สรจ. ติดตามผล)
คน
1.3 งานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
- จํานวนผูมาขอรับบริการ (อสร. ชี้เปา)
คน
ผลการดําเนินงาน
- จํานวนที่ไดรับการคัดกรองและสงตอ (สรจ. คัดกรอง)
คน
- จํานวนผูไดรับสิทธิประโยชน (สรจ. ติดตามผล)
คน

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย
1.4 งานสิทธิประโยชนดานประกันสังคม
- จํานวนผูมาขอรับบริการ (อสร. ชี้เปา)
- จํานวนที่ไดรับการคัดกรองและสงตอ (สรจ. คัดกรอง)
- จํานวนผูไดรับสิทธิประโยชน (สรจ. ติดตามผล)
1.5 สิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
- จํานวนผูมาขอรับบริการ (อสร. ชี้เปา)
- จํานวนที่ไดรับการคัดกรองและสงตอ (สรจ. คัดกรอง)
- จํานวนผูไดรับสิทธิประโยชน (สรจ. ติดตามผล)
รวมการใหบริการดานแรงงาน ( 1.1 - 1.5 )
- จํานวนผูมาขอรับบริการ (อสร. ชี้เปา)
- จํานวนที่ไดรับการคัดกรองและสงตอ (สรจ. คัดกรอง)
- จํานวนผูไดรับสิทธิประโยชน (สรจ. ติดตามผล)
1.6 งานใหคําปรึกษา/ขอมูลขาวสารดานแรงงาน

งบประมาณ
(บาท)
ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

ไมนําสงผลผลิต

ผลการปฏิบัติงาน (ผลงานและผลเงิน)

รวม
( หนวยนับ ) ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 สะสม
เปาหมาย
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คน
คน
คน

0
0
0

คน
คน
คน

0
0
0

คน
คน
คน
คน
ครั้ง

กิจกรรมหลัก 1 : ประสานการใหบริการดานแรงงาน

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

งบรายการเฉพาะ

ก 1.2 คาตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน

ผลการดําเนินงาน

คน

0

ผลการเบิกจายเงินตามกิจกรรม 1.2

(ระบุงบประมาณ)

บาท

0

ก 1.3 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
อาสาสมัครแรงงานรวมใจประสานพัฒนาบานเกิด
ผลการเบิกจายเงินตามกิจกรรม 1.3

งบรายการเฉพาะ
ผลการดําเนินงาน

ครั้ง
คน

0
0

(ระบุงบประมาณ)

บาท

0
งบรายจายอื่น

ก 1.4 โครงการเสริมสรางศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน
ผลการดําเนินงาน

ผลการเบิกจายตามกิจกรรม 1.4

(ระบุงบประมาณ)

ครั้ง

0

คน

0

บาท

0

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย
ก 1.5 งานสํานักงานแรงงานจังหวัดที่เกี่ยวของกับ อสร.
1. ประชุมเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการดําเนินงานแก อสร.
2. ประชุมหัวหนาสวนที่มีวาระเกี่ยวของกับ อสร.
3. ประชุมเจาหนาที่ที่เกี่ยวกับงาน อสร. (พี่เลี้ยง อสร.)
4. ปรับปรุงคําสั่งคณะทํางาน อสร. ระดับจังหวัด
/แตงตั้งอาสาสมัครแรงงาน
5. ปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนประวัติ อสร.
6. แตงตั้งคณะทํางานคัดเลือก อสร.ดีเดนระดับจังหวัด
7. ติดตามการดําเนินงานของแกนนํา อสร.

งบประมาณ
(บาท)

ไมนําสงผลผลิต

6. บริหารจัดการอื่นๆที่เกี่ยวของกับงาน อสร.
ก 2.2 งานสํานักงานแรงงานจังหวัดที่สนับสนุนการทํางานของจังหวัด
1) ออกหนวยเคลื่อนที่ โดย สรจ. เปนหลัก

4) กิจกรรม/โครงการอื่นๆ ระบุ................................................
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คน
คน
คน

0
0
0

ครั้ง
คน
ครั้ง
ครั้ง

0
0
0
0

ครั้ง

0

ครั้ง

0
0
0
0
0
0
0
0

คน

2) ออกหนวยเคลื่อนที่ โดยรวมกับหนวยงานอื่น
3) ประชุมหัวหนาสวนราชการในสังกัด

ผลการปฏิบัติงาน (ผลงานและผลเงิน)

รวม
( หนวยนับ ) ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 สะสม
เปาหมาย

ครั้ง
ไมนําสงผลผลิต

คน
วาระ
คน
ครั้ง
คน

ชื่อ - นามสกุล......................................................
ตําแหนง ....................................................
วันที่ ..........เดือน ......................... พ.ศ. ............

แบบ สภ. 5

แบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการประชาชนผูรับบริการดานแรงงาน
จากการประสานงานของอาสาสมัครแรงงาน
*************************
คําอธิบาย : ขอใหทานเติมเครื่องหมาย ลงในชองวาง เพื่อกระทรวงแรงงานจะไดนําขอมูลที่ไดรับไปประมวลผล
ความพึงพอใจ เรื่องการประสานการใหบริการดานแรงงานแกประชาชนในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน และนําผล
ไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง
1.ขอมูลทั่วไป
1.1 เพศ
ชาย
หญิง
1.2 อายุ
18 – 25 ป
26 – 35 ป
36 – 45 ป
46 – 59 ป
60 ปขึ้นไป
1.3 อาชีพ
ลูกจาง/ผูประกันตน
ผูวางงาน ประกอบอาชีพอิสระ
อื่นๆ (ระบุ).....................................
2. ประเด็นความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. การใหขอมูล ขาวสารที่ถูกตองและชัดเจนของอาสาสมัครแรงงาน
2. การใหบริการดวยความสุภาพ ออนนอม และเปนกันเอง
3. การใหบริการมีความสะดวก และรวดเร็ว
4. การใหบริการตรงกับความตองการ
5. ความพึงพอใจโดยรวม

3. ปญหาในการปรับปรุงการใหบริการ และการดําเนินงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ และการดําเนินงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
******************************************

หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
สํานักงานแรงงานจังหวัด............................................
ลําดับ

ผลงานดีเดนแตละดาน

เกณฑคะแนน ผลการใหคะแนน
(คะแนน)
(คะแนน)

๑ ดานวิสัยทัศน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
ใหแสดงวิสัยทัศนดานการใหบริการประชาชนในภารกิจของ
๑๐
กระทรวงแรงงานดานใดดานหนึ่งในบทบาทของอาสาสมัครแรงงาน
(เปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาตอคณะกรรมการก็ได)
๒ ดานจิตอาสา (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
๒.๑ เปนผูมีจิตอาสาโดยเสียสละอุทิศเวลา กําลังกายและ
๑๐
กําลังใจ โดยชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ มีผลงานเปนรูปธรรม
อยางสม่ําเสมอ
๒.๒ เปนผูมีจิตอาสาอุทิศเวลาใหแกสวนราชการกระทรวงแรงงาน
๑๐
และสวนราชการอื่นอยางตอเนื่อง มีผลงานเปนรูปธรรม
๓ ดานการพัฒนาตนเอง (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
๓.๑ เปนผูใฝรูและพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
๑๐
เชน การเขารวมกิจกรรมในโครงการประชุมสัมมนาที่สวนราชการ
กระทรวงแรงงานหรือสวนราชการอื่นจัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ
๓.๒ มีภาวะความเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถเผยแพร
๑๐
ความรูดานแรงงานและดานอื่นๆที่ไดจากการพัฒนาตนเองเพื่อ
ถายทอดใหแกประชาชนในพื้นที่เพื่อใหไดรับบริการที่ดี
๔ ดานความรูและความสามารถตามหนาที่อาสาสมัครแรงงาน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๔.๑ ผลงานดีเดนในภารกิจของสํานักงานแรงงานจังหวัด
๑๐
(เชน การสํารวจจัดเก็บขอมูลความตองการดานแรงงานของ
ประชาชนในพื้นที)่
๔.๒ ผลงานดีเดนในภารกิจของสํานักงานจัดหางานจังหวัด
๑๐
(เชน การประชาสัมพันธงานจดทะเบียนแรงงานตางดาว)
๔.๓ ผลงานดีเดนในภารกิจของสถาบัน/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
๑๐
(เชน การสนับสนุนการฝกอาชีพของประชาชนในชุมชน/พื้นที่
๔.๔ ผลงานดีเดนในภารกิจของสํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัด (เชน การชวยเหลือประชาชน กรณีถูกเลิกจาง
และไมไดรับความเปนธรรมจากการถูกเลิกจาง)
๔.๕ ผลงานดีเดนในภารกิจของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
(เชน การเชิญชวนใหมีผูประกันตนตามมาตรา ๔๐)
รวมทั้งสิ้น

๑๐

๑๐
๑๐๐

หมายเหตุ

- ตัวอยางรางคําสั่ง -

คําสั่งจังหวัด...........................................
ที่
/ ๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดนระดับจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ วาดวยสิทธิ
ประโยชนที่อาสาสมัครแรงงานจะพึงไดรับใน ๒ กรณี คือ ขอ ๑๕ กําหนดวาอาสาสมัครแรงงานอาจไดรับ
คาใชจ ายที่จําเปนในการปฏิบัติห นาที่ และสิทธิประโยชนอยางอื่นตามหลักเกณฑที่ปลัดกระทรวงแรงงาน
กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และขอ ๑๖ อาสาสมัครแรงงานที่ปฏิบัติงานดีเดนอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ ใหปลัดกระทรวงแรงงาน ผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนาคณะผูแทนคัดเลือกเพื่อเขารับ
โลและเข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเดน
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบดังกลาวขางตน และเพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณผูทําคุณประโยชนแก
กระทรวงแรงงานดานบริการประชาชน ในโอกาสวันคลายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
จึ ง เห็ น สมควรแต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กอาสาสมั ค รแรงงานดี เ ด น ระดั บ จั ง หวั ด ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบดวย
(๑) แรงงานจังหวัด
ประธานกรรมการ
(๒) จัดหางานจังหวัด
กรรมการ
(๓) ผอ.สถาบัน/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
กรรมการ
(๔) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
กรรมการ
(๕) ประกันสังคมจังหวัด
กรรมการ
(๖) นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
เลขานุการฯ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
ใหคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดนของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตาม
หลักเกณฑที่กระทรวงแรงงานกําหนดใหเปนอาสาสมัครดีเดนในระดับจังหวัด จํานวน ๑ คน
๒. รายงานผลการคัดเลือกใหจังหวัด และกระทรวงแรงงานทราบ เพื่อประกาศเปนอาสาสมัคร
ดี เ ด น ของจั ง หวั ด และให ไ ด รั บ ใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ผู ทํา คุ ณ ประโยชน แก ก ระทรวงแรงงานด านบริ ก าร
ประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย
ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน..........วัน นับแตวันที่รับทราบคําสั่ง
• สั่ง ณ วันที่
เดือน
พ.ศ. ๒๕๕๙
(..........................................)
ผูวาราชการจังหวัด..............................

แบบเสนอขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนอาสาสมัครแรงงานดีเดนระดับจังหวัด
ประจําป ๒๕๕๙
******************************************
รูปถาย 2 นิ้ว

๑. หนวยงานที่เสนอ (เลือกตอบเพียง ๑ ขอ)
 เสนอดวยตนเอง
 เสนอจากอาสาสมัครแรงงาน

 เสนอโดยหนวยงานในสังกัด
 เสนอโดยสํานักงานแรงงานจังหวัด

๒. ประวัติสวนตัวและครอบครัวของอาสาสมัครแรงงาน
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ
นามสกุล
อายุ
ป
วันเดือนปเกิด
ศาสนา
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่
หมูที่
อาคาร
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท
โทรสาร
มือถือ
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการเลขที่
สถานที่ติดตอไดสะดวก
ภูมิลําเนาเดิม
ชื่อภรรยาหรือสามี
อาชีพ
คน สถานที่ทํางาน
มีบุตร
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด (เลือกตอบเพียง ๑ ขอ)
 ต่ํากวามัธยมตน
 มัธยมตน
 อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี

เพศ

รหัสไปรษณีย

 มัธยมปลาย / ปวช. หรือเทียบเทา
 สูงกวาปริญญาตรี

๔. การประกอบอาชีพ (เลือกตอบเพียง ๑ ขอ)
 ขาราชการ / เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ (โปรดระบุตําแหนง).......................................................
 ขาราชการ / เจาหนาที่หนวยงานทองถิ่น เชน อบต. อบจ. กํานัน เปนตน
(โปรดระบุตําแหนง)..................................................................
 ประกอบอาชีพ (เลือกตอบเพียง ๑ ขอ) คือ
 พนักงานบริษัท
 รับจางทั่วไป
 อาชีพอิสระ / ธุรกิจสวนตัว (เลือกตอบเพียง ๑ ขอ) คือ
 ดานอุตสาหกรรม  ดานเกษตรกรรม
 ดานพาณิชยกรรม  ดานอื่นๆ...........................................
-๒๕. ประวัติการทํางานอาสาสมัครแรงงาน
เริ่มปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงานเมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติจากอดีต – ปจจุบัน (ประกอบเอกสารและภาพถาย (ถามี))

๖. ผลงานที่สําคัญดีเดน (ประกอบเอกสารและภาพถาย (ถามี))

- คุณธรรมในการดํารงชีวิต

- สิ่งที่เปนตัวอยาง หรือแบบฉบับที่ดีตอผูอื่นได

-๓๗. การเปนสมาชิกหรือกรรมการขององคการตางๆ คือ
ลําดับ
ชื่อองคการ
ที่

ตําแหนง

ชวงเวลาที่ดํารงตําแหนง
จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ.

๘. การไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ
รางวัลหรือเกียรติคุณที่ไดรับ
ที่

หนวยงานที่ให

เมื่อ พ.ศ.

(ลงนาม)
(

ผูเสนอ
)
อาสาสมัครแรงงาน

(ลงนาม)
(

ผูรับรอง
)
แรงงานจังหวัดหรือผูแทน

แบบลงความเห็น
การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จังหวัด…..................................
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
จังหวัด..................................ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา(นาย/นาง/นางสาว.)............................................
อาสาสมัครแรงงานประจําตําบล..................................อําเภอ...............................เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
สมควรไดรับการคัดเลือกใหเปนอาสาสมัครแรงงานดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
จังหวัด..................................
คณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

(ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการ
(..............................................)
แรงงานจังหวัด.........................................
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(..............................................)
จัดหางานจังหวัด.........................................

(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(..............................................)
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด................................

(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(..............................................)
(..............................................)
ผอ.สถาบัน/ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด........................... ประกันสังคมจังหวัด..................................

(ลงชื่อ)...........................................เลขานุการฯ
(..............................................)
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานแรงงานจังหวัด.........................................

หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
สํานักงานแรงงานจังหวัด............................................
ลําดับ

ผลงานดีเดนแตละดาน

เกณฑคะแนน ผลการใหคะแนน
(คะแนน)
(คะแนน)

๑ ดานวิสัยทัศน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
ใหแสดงวิสัยทัศนดานการใหบริการประชาชนในภารกิจของ
๑๐
กระทรวงแรงงานดานใดดานหนึ่งในบทบาทของบัณฑิตแรงงาน
(เปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาตอคณะกรรมการก็ได)
๒ ดานการทํางานเปนทีม (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
พฤติกรรม และการปฏิบัติตนในการทํางานรวมกับผูอื่น
๒๐
เพื่อใหการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมายบรรลุตามเปาหมาย
๓ ดานการพัฒนาตนเอง (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
๓.๑ เปนผูใฝรูและพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
๑๐
เชน การเขารวมกิจกรรมในโครงการประชุมสัมมนาที่สวนราชการ
กระทรวงแรงงานหรือสวนราชการอื่นจัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ
๓.๒ มีภาวะความเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถเผยแพร
๑๐
ความรูดานแรงงานและดานอื่นๆที่ไดจากการพัฒนาตนเองเพื่อ
ถายทอดใหแกประชาชนในพื้นที่เพื่อใหไดรับบริการที่ดี
๔ ดานความรูและความสามารถตามหนาที่บัณฑิตแรงงาน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๔.๑ ผลงานดีเดนในภารกิจของสํานักงานแรงงานจังหวัด
๑๐
(เชน การสํารวจจัดเก็บขอมูลความตองการดานแรงงานของ
ประชาชนในพื้นที)่
๔.๒ ผลงานดีเดนในภารกิจของสํานักงานจัดหางานจังหวัด
๑๐
(เชน การประชาสัมพันธงานจดทะเบียนแรงงานตางดาว)
๔.๓ ผลงานดีเดนในภารกิจของสถาบัน/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
๑๐
(เชน การสนับสนุนการฝกอาชีพของประชาชนในชุมชน/พื้นที่
๔.๔ ผลงานดีเดนในภารกิจของสํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัด (เชน การชวยเหลือประชาชน กรณีถูกเลิกจาง
และไมไดรับความเปนธรรมจากการถูกเลิกจาง)
๔.๕ ผลงานดีเดนในภารกิจของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
(เชน การเชิญชวนใหมีผูประกันตนตามมาตรา ๔๐)
รวมทั้งสิ้น

๑๐

๑๐
๑๐๐

หมายเหตุ

- ตัวอยางรางคําสั่ง -

คําสั่งจังหวัด...........................................
ที่
/ ๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเดนระดับจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณผูทําคุณประโยชนแกกระทรวงแรงงานดานบริการประชาชน ในโอกาสวัน
คล ายวั นสถาปนากระทรวงแรงงาน วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ จึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการพิจ ารณา
คัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเดนระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบดวย
(๑) แรงงานจังหวัด
ประธานกรรมการ
(๒) จัดหางานจังหวัด
กรรมการ
(๓) ผอ.สถาบัน/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
กรรมการ
(๔) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
กรรมการ
(๕) ประกันสังคมจังหวัด
กรรมการ
(๖) นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
เลขานุการฯ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
ใหคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. พิจารณาคัดเลื อกบั ณฑิ ตแรงงานดี เดนของจั งหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตาม
หลักเกณฑที่กระทรวงแรงงานกําหนดใหเปนบัณฑิตแรงงานดีเดนในระดับจังหวัด จํานวน ๑ คน
๒. รายงานผลการคั ดเลื อกให จังหวัด และกระทรวงแรงงานทราบ เพื่อประกาศเปน บัณฑิ ต
แรงงานดีเดนของจังหวัด และใหไดรับใบประกาศเกียรติคุณผูทําคุณประโยชนแกกระทรวงแรงงานดานบริการ
ประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย
ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน..........วัน นับแตวันที่รับทราบคําสั่ง
• สั่ง ณ วันที่
เดือน
พ.ศ. ๒๕๕๙
(..........................................)
ผูวาราชการจังหวัด..............................

แบบเสนอขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนบัณฑิตแรงงานดีเดนระดับจังหวัด
ประจําป ๒๕๕๙
******************************************

๑. หนวยงานที่เสนอ (เลือกตอบเพียง ๑ ขอ)
 เสนอดวยตนเอง
 เสนอจากอาสาสมัครแรงงาน

รูปถาย 2 นิ้ว

 เสนอโดยหนวยงานในสังกัด
 เสนอโดยสํานักงานแรงงานจังหวัด

๒. ประวัติสวนตัวและครอบครัวของบัณฑิตแรงงาน
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ
นามสกุล
อายุ
ป
วันเดือนปเกิด
ศาสนา
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่
หมูที่
อาคาร
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท
โทรสาร
มือถือ
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการเลขที่
สถานที่ติดตอไดสะดวก
ภูมิลําเนาเดิม
ชื่อภรรยาหรือสามี
อาชีพ
คน สถานที่ทํางาน
มีบุตร
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด (เลือกตอบเพียง ๑ ขอ)
 ต่ํากวามัธยมตน
 มัธยมตน
 อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี

เพศ

รหัสไปรษณีย

 มัธยมปลาย / ปวช. หรือเทียบเทา
 สูงกวาปริญญาตรี

๔. การประกอบอาชีพ (เลือกตอบเพียง ๑ ขอ)
 ขาราชการ / เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ (โปรดระบุตําแหนง).......................................................
 ขาราชการ / เจาหนาที่หนวยงานทองถิ่น เชน อบต. อบจ. กํานัน เปนตน
(โปรดระบุตําแหนง)..................................................................
 ประกอบอาชีพ (เลือกตอบเพียง ๑ ขอ) คือ
 พนักงานบริษัท
 รับจางทั่วไป
 อาชีพอิสระ / ธุรกิจสวนตัว (เลือกตอบเพียง ๑ ขอ) คือ
 ดานอุตสาหกรรม  ดานเกษตรกรรม
 ดานพาณิชยกรรม  ดานอื่นๆ...........................................
-๒๕. ประวัติการทํางานบัณฑิตแรงงาน
เริ่มปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงานเมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติจากอดีต – ปจจุบัน (ประกอบเอกสารและภาพถาย (ถามี))

๖. ผลงานที่สําคัญดีเดน (ประกอบเอกสารและภาพถาย (ถามี))

- คุณธรรมในการดํารงชีวิต

- สิ่งที่เปนตัวอยาง หรือแบบฉบับที่ดีตอผูอื่นได

-๓๗. การเปนสมาชิกหรือกรรมการขององคการตางๆ คือ
ลําดับ
ชื่อองคการ
ที่

ตําแหนง

ชวงเวลาที่ดํารงตําแหนง
จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ.

๘. การไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ
รางวัลหรือเกียรติคุณที่ไดรับ
ที่

หนวยงานที่ให

เมื่อ พ.ศ.

(ลงนาม)
(

ผูเสนอ
)
บัณฑิตแรงงาน

(ลงนาม)
(

ผูรับรอง
)
แรงงานจังหวัดหรือผูแทน

แบบลงความเห็น
การพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จังหวัด…..................................
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
จังหวัด..................................ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา(นาย/นาง/นางสาว.)............................................
บัณฑิตแรงงานประจําตําบล......................................อําเภอ..................................เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
สมควรไดรับการคัดเลือกใหเปนบัณฑิตแรงงานดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
จังหวัด..................................
คณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

(ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการ
(..............................................)
แรงงานจังหวัด.........................................
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(..............................................)
จัดหางานจังหวัด.........................................

(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(..............................................)
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด................................

(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(..............................................)
(..............................................)
ผอ.สถาบัน/ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด........................... ประกันสังคมจังหวัด..................................

(ลงชื่อ)...........................................เลขานุการฯ
(..............................................)
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานแรงงานจังหวัด.........................................

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว โดยอาสาสมัคร
รวมใจพัฒนาบานเกิด
กลุมสนับสนุนเครือขายฯ

แบบรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อาสาสมัครรวมใจพัฒนาบานเกิด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานแรงงานจังหวัด..........................................
1. ชื่อโครงการ (กรณีชื่ออื่น).....................................................................................................................................
2. สถานที่ฝก อบรม..................................................................................................................................................
3. ระยะเวลาการดําเนินงาน.....................................................................................................................................
4. จํานวนผูเขารวมโครงการ..................คน
5. งบประมาณที่ไดรบั .....................................บาท
งบประมาณที่ใช......................................บาท
6. เนื้อหาสาระในการดําเนินโครงการ (โดยสรุป)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
7. กิจกรรม/รูปแบบวิธีการ (โปรดแนบรูปถายกิจกรรมเพื่อประกอบการรายงานผลการดําเนินงาน)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
8. ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : รายงานผลการดําเนินงานสงใหกับกลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาคหลังการฝกอบรม
(ภายใน 31 เดือนมีนาคม 2558) หรือ E-mail : volunteer_mol@hotmail.com
..............................................ผูรายงาน
(...........................................................)
ตําแหนง...........................................................
วันที่..........เดือน........................พ.ศ............

โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขาย
อาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค
กลุมสนับสนุนเครือขายฯ

แบบรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานแรงงานจังหวัด..........................................
1. ชื่อโครงการ.........................................................................................................................................................
2. สถานที่ฝก อบรม..................................................................................................................................................
3. ระยะเวลาการฝกอบรมและศึกษาดูงาน........วัน ระหวางวันที่..............................ถึงวันที่..................................
4. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม..................คน
จํานวนผูผานการฝกอบรม......................คน
5. งบประมาณที่ไดรบั .....................................บาท
งบประมาณที่ใช......................................บาท
6. เนื้อหาสาระในการฝกอบรม (โดยสรุป) (สวนที่ 1 – 3 ตามที่กําหนดในกรอบแนวทาง)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
7. กิจกรรม/รูปแบบวิธีการ (โปรดแนบรูปถายกิจกรรมเพื่อประกอบการรายงานผลการดําเนินงาน)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
8. คะแนนเฉลี่ย Pre-test รอยละ…………………
Post-test รอยละ....................
9. ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพิ่มเติมสําหรับการเสริมสรางศักยภาพเครือขายอาสาสมัครแรงงาน ปตอ ไป
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : รายงานผลการดําเนินงานสงใหกับกลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาคหลังการฝกอบรม
(ภายใน 31 เดือนมีนาคม 2558) หรือ E-mail : volunteer_mol@hotmail.com
..............................................ผูรายงาน
(...........................................................)
ตําแหนง...........................................................
วันที่..........เดือน........................พ.ศ.............

การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
กลุมสนับสนุนเครือขายฯ

แบบรายงานการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
สํานักงานแรงงานจังหวัด...............................................
ชองทางประชาสัมพันธ

รายละเอียดการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

วันเวลา สถานที่เผยแพรประชาสัมพันธ

งบประมาณ

หมายเหตุ

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................ผูรายงาน
(.............................................................)
ตําแหนง...............................................................
................../...................................../...................

การใหบริการประชาชนดานแรงงาน
โดยศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
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แบบสํารวจความคิดเห็นความตองการของผูใชบริการ

คําชี้แจง

ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน / เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
จังหวัด

แบบสํารวจความคิดเห็นฉบับนี้ เปนการเก็บรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน นายจาง/เจาของสถานประกอบการ/
ลูกจาง/ผูประกันตนที่มารับบริการ ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน/เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน เพื่อใหไดรับทราบ
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาการใหบริการประชาชนตอไป
**********************************
โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง  และเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ
1.1 เพศ
 ชาย
 หญิง
1.2 อายุ
 ต่ํากวา 20 ป
 21 - 30 ป
 31 - 40 ป
 41 - 50 ป
 50 ป ขึ้นไป
1.3 การศึกษา
 ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
 ปวช./ปวส./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี
1.4 อาชีพปจจุบัน
 นายจาง/สถานประกอบการ
 ลูกจาง/ผูประกันตน  ผูวางงาน
 อาชีพอิสระ/ธุรกิจสวนตัว
 นักเรียน/นักศึกษา
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...
สวนที่ 2 ขอมูลการใชบริการ
2.1 ทานรูจักศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (ศบร.) / เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน จากสื่อหรือชองทางใด
 สื่อโฆษณาตาง ๆ เชน นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน เว็บไซต เปนตน
 จากเจาหนาที่ / บุคลากรของสวนราชการ ภายใน/ภายนอกกระทรวงแรงงาน
 จากการบอกตอของผูที่มารับบริการ
อื่น ๆ (ระบุ)
2.2 ทานมาใชบริการ ณ ศบร./เคานเตอรฯ บอยครั้งเพียงใด
 มาใชบริการเปนครั้งแรก

 มากกวา 1 ครั้ง (รูจักและกลับมาใชบริการอีก)

2.3 ทานเดินทางมาใชบริการ ณ ศบร./เคานเตอรฯ มีความสะดวกและประหยัดเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง  นอย
 นอยมาก
2.4 ทานคิดวา ศบร./เคานเตอรฯ เปนประโยชนตอประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง  นอย
 นอยมาก
สวนที่ 3 ความตองการงานบริการ
3.1 วันนี้ ทานมารับบริการดานใด งานบริการอะไร (โปรดระบุชื่องานบริการ)
 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชื่องานบริการ.................................................................................................
 กรมการจัดหางาน
ชื่องานบริการ..................................................................................................
 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ชื่องานบริการ..................................................................................................
 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานชื่องานบริการ................................................................................................
 สํานักงานประกันสังคม
ชื่องานบริการ.................................................................................................
3.2 ทานตองการเพิ่มงานบริการดานใด งานบริการอะไร (โปรดระบุชื่องานบริการ)
 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชื่องานบริการ.................................................................................................
 กรมการจัดหางาน
ชื่องานบริการ.................................................................................................
 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ชื่องานบริการ.................................................................................................
 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานชื่องานบริการ..................................................................................................
 สํานักงานประกันสังคม
ชือ่ งานบริการ..................................................................................................
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาดําเนินการสํารวจเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน (กอนสิ้นปงบประมาณ)
2. จํานวน 1 ตอ 2 ของผูรับบริการ หรือ 100 - 200 ราย
3. ใหสํานักงานแรงงานจังหวัดนําขอมูลที่ไดไปจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ศบร.02),
แผนปฏิบัติงานประจําเดือน (ศบร.03) และแผนเปาหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ศบร.04)

- 11 (ศบร. 01) หนา 2
สวนที่ 4 ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความพึงพอใจและไมพึงพอใจของทานมากที่สุด
ประเด็นที่ประเมิน
1. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
1.1 ความเหมาะสมในการแตงกายของเจาหนาที่
1.2 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี
1.3 เจาหนาที่ใหคาํ แนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ
1.4 เจาหนาที่สามารถแกไขปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
1.5 เจาหนาที่มีความซื่อสัตย สุตจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบได
1.6 เจาหนาที่มีความรู ความสามารถ ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของเปนอยางดี
2. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1 การติดผังขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน เขาใจงาย
2.2 ขั้นตอนการใหบริการมีระเบียบ ไมยุงยากซับซอน มีความชัดเจน
2.3 การใหบริการตามลําดับกอนหลัง
3. ดานการประชาสัมพันธ
3.1 มีชองทางการรับรูขาวสารที่หลากหลาย เขาใจงาย สามารถนําไปใช
ประโยชนได
3.2 การประชาสัมพันธ ผานชองทางตางๆ ชัดเจน เหมาะสม
3.3 มีชองทางตาง ๆ ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เขาถึงไดงาย เชน
บอรดประชาสัมพันธ, กระดานขาว และ e-mail/สื่อ ICT
3.4 การติดตอทางโทรศัพทมีความสะดวก
3.5 ชองทางรับเรื่องรองเรียนและแสดงความคิดเห็น สามารถตอบสนองตอ
ความตองการของผูรับบริการ
4. คุณภาพการใหบริการ
4.1 จํานวนงานบริการเหมาะสม ครบถวนตามความตองการ
4.2 ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม รวมเร็ว
5. ดานสารสนเทศ
5.1 การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใหบริการไดอยางเหมาะสม
5.2 ระบบการใหบริการทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง
5.3 ระบบสืบคนขอมูล มีเพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ
6. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
6.1 ความชัดเจนของปาย สัญลักษณ ประชาสัมพันธบอกจุดบริการ
6.2 สถานที่ตั้ง มีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก
6.3 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่นั่งรอรับบริการ น้ําดื่ม
หนังสือพิมพ ฯลฯ
6.4 ความสะอาดของสถานที่ใหบริการ

ระดับความพึงพอใจ
ระดับความไมพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ พอใจนอย ไมพอใจ ไมพอใจมาก

สวนที่ 5 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่นๆ

 ขอขอบคุณในความรวมมือที่ทานไดเสียสละเวลาใหขอมูลที่เปนประโยชนแกทางราชการในครั้งนี้ 
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(ศบร. 02)

แบบฟอรม การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน/เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน จังหวัด
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน (เดือน)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

* หมายเหตุ : ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด รายงานผลการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.2559 (ศบร.02) ไปยัง สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ภายในเดือนตุลาคม 2558

- 13 - ตัวอยาง แบบฟอรม การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน จังหวัด...................................
ที่

กิจกรรม

1 สํารวจความคิดเห็น ความตองการของผูใชบริการ
(ศบร.01) จํานวน 200 ราย
2 จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (ศบร.02)
3 จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือน (ศบร.03)
4 จัดทําแผนเปาหมายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (ศบร.04)
5 ศึกษารูปแบบงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการใหบริการ ณ ศูนยบริการรวม

(ศบร.02)

ระยะเวลาดําเนินงาน (เดือน)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 เข าร วมอบรม/สั มมนาโครงการพั ฒนาศัก ยภาพ
การใหบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
โดย สตป.ศบช. เปนผูจัดอบรม/สัมมนา
7 รายงานการใช จ า ยเงิ น ในการดํ า เนิ น งาน ศบร.
(ศบร.05) ไปยั ง กลุ ม งานคลั ง และพั ส ดุ และ
สตป.ศบช. ไมเกินวันที่ ๒ ของทุกเดือน
8 จัดทําแบบ Check List การพัฒนาศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน (ศบร.13) พร อ มส ง ไปยั ง
สตป.ศบช. ตามวันและเวลาที่กําหนด (รายไตรมาส)
9 ประเมินผลการดําเนินงานศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน (ศบร.14) โดยแรงงานจังหวัด
และนําเสนอผูต รวจราชการกระทรวงแรงงาน
ลงนามเห็นชอบ พรอมสงไปยัง สตป.ศบช. ตามวัน
และเวลาที่กําหนด
10 ออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการรวมกับหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน
11 ประชุมคณะกํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินการ
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานระดับจังหวัด
รายไตรมาส
* หมายเหตุ : ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด รายงานผลการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.2559 (ศบร.02) ไปยัง สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ภายในเดือนตุลาคม 2558

- 14 (ศบร.03)
แบบฟอรม การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือน
พ.ศ. 2559
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน/เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน จังหวัด
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน (วัน)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* หมายเหตุ : ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด จัดทําแผนปฏิบัติงานประเดือน (ศบร.๐๓) เปนประจําทุกเดือน เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของ
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนผูรับบริการ โดยไมตองสงไปยัง สตป.ศบช. และใหเก็บไวเปนหลักฐาน
ประกอบการตรวจราชการ ของผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

- 15 - ตัวอยาง -

(ศบร.03)

แบบฟอรม การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานจังหวัด.........................
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน (วัน)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 เข า ร ว มประชุ ม กั บ
อํ า เ ภ อ / ชุ ม ช น
ประจําเดือน
2 ออกหนว ยเคลื่อ นที่
รวมกับหนวยงานใน
สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง
แรงงาน
3 ประชาสั ม พั น ธ ง าน
บ ริ ก า ร โ ด ย แ จ ก
ใบปลิว/สื่อสิง่ พิมพ
4 จั ด ร าย กา รวิ ทยุ /
เสี ย งตามสาย(หอ
กระจายขาวชุมชน)
5 ใหบริการ
ณ ศู น ย บ ริ ก ารร ว ม
กระทรวงแรงงาน
* หมายเหตุ : ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด จัดทําแผนปฏิบัตงิ านประเดือน (ศบร.๐๓) เปนประจําทุกเดือน เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของ
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนผูรับบริการ โดยไมตองสงไปยัง สตป.ศบช. และใหเก็บไวเปนหลักฐานใน
การตรวจราชการ ของผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

- 16 -

(ศบร.04)

แบบฟอรม การจัดทําแผนเปาหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน/เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน จังหวัด

มิติการวัดผลการดําเนินงาน
1. จํานวนผูใชบริการที่คาดหมาย (ราย)
2. จํานวนงานบริการที่เปดใหบริการ (งานบริการ)
3. ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ ศบร. (รอยละ)
ที่

ชื่องานใหบริการที่คาดวาจะใหบริการตามแผน
กรมการจัดหางาน
1. หมวดสงเสริมการมีงานทํา

ผลการดําเนินงานที่คาดหวัง

ประเภทของการใหบริการ

ขอมูลขาวสาร รับเรื่องสงตอ

เบ็ดเสร็จ

ติดตามผล

2. หมวดการไปทํางานตางประเทศ
3. หมวดแรงงานตางดาว
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
4. หมวดพัฒนาฝมือแรงงาน (ประชาชน)
5. หมวดพัฒนาฝมือแรงงาน (สถานประกอบการ)
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
6. หมวดงานดานการคุมครองแรงงาน
7. หมวดงานดานความปลอดภัยแรงงาน
8. หมวดงานดานแรงงานสัมพันธ
9. หมวดงานดานสวัสดิการแรงงาน
10. หมวดงานดานมาตรฐานแรงงานไทย
สํานักงานประกันสังคม
11. หมวดงานดานกองทุนประกันสังคม
12. หมวดสิทธิประโยชนกองทุนประกันสังคม (มาตรา ๓๓, ๓๙ และ ๔๐)
13. หมวดกองทุนเงินทดแทน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
14. หมวดงานดานแรงงาน
15. หมวดงานดานสงเสริมอาชีพ

* หมายเหตุ : 1. ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด จัดทําแผนเปาหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ศบร.04) สงไปยัง สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ภายในเดือนตุลาคม 2558
2. ใหขีดเครื่องหมาย  ในชองประเภทการใหบริการ ที่คาดวาจะนํามาใหบริการตามแผน โดยการพิจารณารวมกันของคณะกรรมการ
กํากับ ดูแลและติดตามผลการดําเนินการศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานระดับจังหวัด
3. งานบริการเบ็ดเสร็จที่สามารถใหบริการได นอกเหนือจากที่ระบุใน 15 หมวด 111 งานบริการ ใหอธิบายเหตุผลเฉพาะวา ทําไมจึงนับ
งานบริการนั้น เปนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จ (อธิบายในชองหมายเหตุ)

- 17 - ตัวอยาง -

(ศบร.04)

แบบฟอรม การจัดทําแผนเปาหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน/เคานเตอรบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
มิติการวัดผลการดําเนินงาน
1. จํานวนผูใชบริการที่คาดหมาย (ราย)

ผลการดําเนินงานที่
คาดหวัง

2. จํานวนงานบริการที่เปดใหบริการ (งานบริการ)
3. ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ ศบร. (รอยละ)

เชิงปริมาณ
ก.ประสานการให 4,000 ราย
บริการดานแรงงาน
เชิงคุณภาพ
ก.บริหารจัดการ 2,400 ราย
ดานแรงงานฯ
ติดตามผล
277 ราย
15 หมวด 111 งานบริการ
86

ที่

ขอมูลขาวสาร รับเรื่องสงตอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่องานใหบริการที่คาดวาจะใหบริการตามแผน
กรมการจัดหางาน
1. หมวดสงเสริมการมีงานทํา
รับลงทะเบียนผูสมัครงานในประเทศ โดยผานระบบสารสนเทศ (Matching ตําแหนงงานวาง)
รับลงทะเบียนนายจางและรับแจงตําแหนงงานวาง โดยผานระบบสารสนเทศ
บริการนายจางคัดรายชื่อผูสมัครงาน ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
ใหคําแนะนําการแนะแนวอาชีพ (นิเทศขอมูลขาวสารตลาดแรงงานและอาชีพ)
ใหคําแนะนําดานอาชีพ
บริการทดสอบความพรอมทางอาชีพ
ใหคําแนะนําดานการประกอบอาชีพอิสระ
ใหคําแนะนําดานการรับงานไปทําที่บาน
รับแบบคําขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน (ท.รบ.1)
รับแบบใบลงทะเบียนผูวาจาง (แบบฟอรม)
ใหคําแนะนําศูนยขอมูลอาชีพ
ใหคําแนะนําการขออนุญาตดําเนินการจัดหางานในประเทศ
ใหคําแนะนําขอมูลขาวสารแกผูประกันตน กรณีวางงาน
ใหคําแนะนําการหางานแกผูประกันตนกรณีวางงาน
รับแบบขึ้นทะเบียนหางาน (แบบฟอรม)
รับรายงานตัวผูประกันตนกรณีวางงาน
2. หมวดการไปทํางานตางประเทศ
ใหคําแนะนําการขออนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเปนการลวงหนาทํางานตางประเทศ
ใหคําแนะนําการขออนุญาตจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ
ใหคําแนะนําการเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง
ใหคําแนะนําการแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเปนการชั่วคราว
ใหคําแนะนําการไปทํางานตางประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดสง
ใหคําแนะนําการไปทํางานตางประเทศกับบริษัทจัดหางาน
ใหคําแนะนําการขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ
รับแบบลงทะเบียนเพื่อแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศ (แบบฟอรม)
บริการขอคืนคาบริการและคาใชจายในการไปทํางานตางประเทศ
บริการตรวจสอบสิทธิ์การขอรับเงินคืนภาษีจากการไปทํางานตางประเทศ ผานระบบบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
3. หมวดแรงงานตางดาว
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานครั้งแรกหรือเมื่อมีใบอนุญาตเดิมขาดตออายุ จึงตองขอใหม แรงงานตางดาว
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานสําหรับคนตางดาวที่ยังไมไดเดินทางเขามาในราชอาณาจักร โดยนายจางยื่นขอรับใบอนุญาตแทน
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานสําหรับคนตางดาวที่ถูกเนรเทศ/คนตางดาวที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายและอยูระหวางรอการ
สงกลับ/คนตางดาวที่เกิดในประเทศแตไมไดสัญชาติไทย/คนตางดาวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติ
ใหคําแนะนําการขอตออายุใบอนุญาตทํางานคนตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทํางาน แลวมีความประสงคจะตออายุใบอนุญาตทํางาน
ใหคําแนะนําการขอรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชํารุดหรือสูญหาย
ใหคําแนะนําการขออนุญาตเปลี่ยนการทํางานหรือเปลี่ยนทองที่/สถานที่ทํางาน/เพิ่มการทํางานจากเดิมที่ไดรับอนุญาต โดยยังคงทํางาน
ในสถานประกอบการเดิม
ใหคําแนะนําการแจงยกเลิกการอนุญาตทํางานของคนตางดาว
ใหคําแนะนําการแจงขอเปลี่ยนแปลงแกไขรายการในใบอนุญาต
ใหคําแนะนําการตออายุใบอนุญาตทํางาน

ประเภทของการใหบริการ
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ชื่องานใหบริการที่คาดวาจะใหบริการตามแผน

36 ใหคําแนะนําการขอใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวสําหรับคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น
37 ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตสําหรับคนตางดาวที่มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรหรือไดรับอนุญาตใหเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราววาดวยกฎหมายเขาเมือง (Non-Immigrant Visa)
38 ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา
39 ใหคําแนะนําการขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา
40 ใหคําแนะนําการขออนุญาตเปลี่ยนการทํางานหรือเปลี่ยนทองที่หรือสถานที่ทํางานของแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
4. หมวดพัฒนาฝมือแรงงาน (ประชาชน)
41 รับแบบสมัครเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงาน ฝกเตรียมเขาทํางาน (กพร.101)
42 รับแบบสมัครเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงาน ฝกยกระดับฝมือ (กพร.101)
43 รับแบบสมัครเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงาน ฝกอาชีพเสริม (กพร.101)
44 ใหคําแนะนําการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ม.ตน เทอม 2 ที่กําลังจะจบการศึกษา แตไมเรียนตอมาขึ้นทะเบียนผูประสงค 1) หางานทํา
2) ฝกทักษะเตรียมเขาทํางาน
45 รับแบบสมัครเขารับการทดสอบฝมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (กพร.201)
46 รับแบบสมัครเขารับการทดสอบฝมือแรงงาน ทดสอบฝมือคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ (กพร.201)
47 รับแบบสมัครเขารับการทดสอบฝมือแรงงาน ทดสอบฝมือแรงงานตามความตองการของสถานประกอบกิจการ (กพร.201)
48 รับแบบสมัครเขารับการทดสอบฝมือแรงงาน ทดสอบ/รับรองฝมือแรงงานนานาชาติ (ชางเชื่อมมาตรฐานสากล) (กพร.201)
49 บริการฝกอบรมภาษาอังกฤษผานระบบ e-learning
5. หมวดพัฒนาฝมือแรงงาน (สถานประกอบการ)
50 รับแบบขึ้นทะเบียนผูประกอบกิจการ (สท.1)
51 ใหคําแนะนําการขอรับสิทธิประโยชนของผูดําเนินการฝกภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.2545 ของสถาน
ประกอบการ
52 ใหคําแนะนําการออกเครื่องหมายมาตรฐานฝมือแรงงานใหแกสถานประกอบการ
53 ใหคําแนะนําการขออนุญาตเปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
6. หมวดงานดานการคุมครองแรงงาน
54 รับแบบแจงการจางลูกจางเด็ก อายุต่ํากวา 18 ป (คร.2)
55 รับแบบคํารองเรียนงานตรวจแรงงาน (แบบฟอรม)
56 ใหคําแนะนําการรับเรื่องรองทุกข ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
57 ใหคําแนะนําการรับและพิจารณาวินิจฉัยคํารอง (มาตรา 123-124 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541)
58 ใหคําแนะนําการพิจารณาอนุมัติจายเงินกองทุนสงเคราะหลูกจาง (กรณีนายจางไมจายคาชดเชย)
59 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย
60 ประชาสัมพันธหลักสูตรการอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ตามกฎหมายแรงงาน
61 บริการรับสําเนาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
62 บริการเกี่ยวกับขอกฎหมายเบื้องตน ผานระบบ IP Video Phone
7. หมวดงานดานความปลอดภัยแรงงาน
63 ใหคําแนะนําการตรวจความปลอดภัยในการทํางานตามคํารอง
8. หมวดงานดานแรงงานสัมพันธ
64 ใหคําแนะนําการรับและพิจารณาวินิจฉัยคํารองทุกขเกี่ยวกับความขัดแยงในองคกรลูกจาง องคกรนายจาง (แรงงานสัมพันธ)
9. หมวดงานดานสวัสดิการแรงงาน
65 ใหคําแนะนําการพิจารณาวินิจฉัยคําขอของลูกจาง กรณีนายจางยายสถานประกอบกิจการตามมาตรา 1๒๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541
10. หมวดงานดานมาตรฐานแรงงานไทย
66 ใหคําแนะนําการสงเสริมความรูมาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบทางสังคมดานแรงงาน (Corporate Social Responsibility :
CSR) แกนายจาง/ลูกจาง
สํานักงานประกันสังคม
11. หมวดงานดานกองทุนประกันสังคม
67 รับขึ้นทะเบียนผูประกันตนหรือการแจงรับผูประกันตน เขาทํางาน
68 รับแบบคําขอเปนผูประกันตน มาตรา 39 (สปส.1-20)
69 รับแบบคําขอสมัครเปนผูประกันตน มาตรา 40 (สปส.1-40)
70 รับแบบหนังสือแจงการสิ้นสุดความเปนผูประกันตน (มาตรา 33) (สปส.6-09)
71 รับแบบหนังสือแจงการสิ้นสุดความเปนผูประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39) (สปส.1-21)
72 รับแบบแจงความจํานงไมประสงคเปนผูประกันตน มาตรา 40 (สปส.1-40/2)
73 รับแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.9-02)
74 รับแจงบัตรประกันสังคมชํารุด/บัตรสูญหาย
75 ใหคําแนะนําการขึ้นทะเบียนนายจาง กองทุนประกันสังคม
76 ใหคําแนะนําการขอมีบัตรประกันสังคมของคนตางดาว
77 ใหคําแนะนําการเปลี่ยนบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
78 รับเรื่องรองเรียนผูประกันตน

ประเภทของการใหบริการ

ขอมูลขาวสาร รับเรื่องสงตอ
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- 19 ที่
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

ชื่องานใหบริการที่คาดวาจะใหบริการตามแผน

รับชําระเงินสมทบจากนายจางกองทุนประกันสังคม (มาตรา 33)
รับชําระเงินสมทบผูประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39)
รับชําระเงินสมทบผูประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 40)
รับแบบคําขอสงเงินสมทบของผูประกันตนโดยหักบัญชีธนาคาร
ใหคําแนะนําการขอรับเงินสมทบที่ชําระไวแลวคืน กองทุนประกันสังคม
รับแบบแจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงผูประกันตน (สปส.6-10)
รับแจงเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงนายจาง
รับแจงเปลี่ยนทางเลือกการสงเงินสมทบผูประกันตน ม. 40
บริการตรวจสอบสิทธิประโยชนผูประกันตนเบื้องตนของกองทุนประกันสังคม (ม.๓๓, ม.๓๙) ผานบัตรสมารทการด (Smart Card)
รับแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบผูประกันตน (ม.33) (สปส.1-10)
12. หมวดสิทธิประโยชนกองทุนประกันสังคม (มาตรา ๓๓, ๓๙ และ ๔๐)
89 รับแบบขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย/เจ็บปวย (สปส.2-01)
90 รับแบบขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีคลอดบุตร (สปส.2-01)
91 รับแบบขอรับประโยชนทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีเงินสงเคราะหบุตร (สปส.2-01)
92 รับแบบขอรับประโยชนทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ (สปส.2-01)
93 รับแบบขอรับประโยชนทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีตาย (สปส.2-01)
94 รับแบบขอรับประโยชนทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ (สปส.2-01)
95 รับแบบขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีทันตกรรม (สปส.2-01)
96 รับแบบคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน กองทุนประกันสังคม (สปส.2-01/7)
97 ขอรับประโยชนทดแทน ม. 40 กรณีประสบอันตราย/เจ็บปวย
98 ขอรับประโยชนทดแทน ม. 40 กรณีทุพพลภาพ
99 ขอรับประโยชนทดแทน ม. 40 กรณีตาย
100 ขอรับประโยชนทดแทน ม. 40 กรณีชราภาพ
13. หมวดกองทุนเงินทดแทน
101 ใหคําแนะนําการขึ้นทะเบียนนายจางกองทุนเงินทดแทน
102 บริการรับชําระเงินสมทบจากนายจางกองทุนเงินทดแทน
103 บริการขอรับเงินทดแทนกรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตรายจากกองทุนเงินทดแทน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
14. หมวดงานดานแรงงาน
104 บริการขอมูลสถานการณดานแรงงาน
105 บริการขอมูลอัตราคาจางขั้นต่ํา
106 ประชาสัมพันธขอมูลภารกิจ กระทรวงแรงงาน ทุกกรม
107 บริการขอมูลแรงงานตางดาว
108 บริการนายจางกรณีตองการแรงงานตางดาวเขามาทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย
109 บริการรับคํารองขอคืนเงินภาษี และสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
15. หมวดงานดานสงเสริมอาชีพ
110 รับสมัครผูประสงคเขารวมโครงการจางงานเรงดวน
111 รับ สมัครฝกอาชีพ/สาธิตอาชีพอิสระ ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (เฉพาะหนวยงานที่มีความพรอมดานสถานที่และความ
เหมาะสม)
หมายเหตุ

ประเภทของการใหบริการ

ขอมูลขาวสาร รับเรื่องสงตอ
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- 20 (ศบร.05)
แบบฟอรม รายงานการใชจายเงินในการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน
ผลผลิต ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
กิจกรรม บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
จังหวัด
ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน
1) คาใชสอย
- คาจางเหมาพนักงาน
- อื่นๆ (ระบุ.................)

งบประมาณ
ที่ไดจัดสรร
ป 2559

จํานวนเงิน
จํานวนเงินที่
ที่เบิกจายในเดือน เบิกจายทั้งหมด
ปจจุบัน
(ถึงเดือนปจจุบัน)

2) คาวัสดุ

- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุสิ่งพิมพ
- วัสดุโฆษณา
- อื่นๆ(ระบุ.................)
3) คาสาธารณูปโภค
- ค า ไฟฟ า ประปา ไปรษณี ย
โทรศัพท
- อื่นๆ(ระบุ.................)
รวม

ลงชื่อ..................................................ผูรายงาน
(…………………………………………..)
ตําแหนง..............................................................
วันที่.................................................................
* หมายเหตุ : ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด รายงานการใชจายเงินในการดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (ศบร.05) ไปยังสํานัก
ตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน 1 ชุด ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน

- 21 -

(ศบร. 13)
แบบ Check List เพื่อการพัฒนาศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
จังหวัด
ขอมูลจากแบบ Check List จะนําไปพัฒนารูปแบบและกระบวนการใหบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน เพื่อให
มีความพรอมในการใหบริการประชาชนในปตอๆ ไป
(สํานักงานแรงงานจังหวัดเปนผูกรอกขอมูล)
1. แหลงงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน/จังหวัด
1.1 กระทรวงแรงงาน (สป.) 1.2  งบประมาณ CEO 1.3 งบประมาณของแตละหนวยงาน
2. จํานวนผูใชบริการและผลสํารวจความพึงพอใจ (เฉพาะศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน)
ผลการดําเนินการ

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

จํานวนผูใชบริการ
รอยละความพึงพอใจ

3. การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน (เฉพาะศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน)
3.1. การจัดระบบบริการใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการไดงาย
 มีเอกสาร/แผนผับ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ
 จัดใหมีแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบแตละขั้นตอนและประกาศใหประชาชนทราบ
 จัดใหมีจุดประชาสัมพันธและมีเจาหนาที่ประจําตลอดเวลา
 มีบอรดประกาศ/ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่ทันตอเหตุการณ
 จัดใหมีหองหรือศูนยขอมูลขาวสารที่ประชาชนสามารถเขาไปดูได
 มีชองทางการติดตอสอบถามเรื่องบริการไดหลายชองทาง
 โทรศัพท หมายเลข
hotline สายดวน
 โทรสาร หมายเลข
 วิทยุ สถานี
ทุกวัน
ของสัปดาห ตั้งแตเวลา
น.
 เว็บไซต www.
e-mail
 มีคอมพิวเตอรใหประชาชนคนหาขอมูลดวยตนเอง
 อื่นๆระบุ
3.2 เปดชองทางใหประชานสามารถเลือกใชบริการไดหลายทาง
 การลวงเวลาทําการหรือพักเที่ยง หรือในวันหยุดราชการ
 เปดใหยื่นคําขอไปรษณีย อินเตอรเน็ต โทรสาร
 จัดใหมีหนวยบริการเคลื่อนที่ ระบุ
(เช น ทุ กวั น พุ ธ ของสั ป ดาห ให บ ริการ ณ อําเภอตะกั่ว ปา หรือทุกวัน จัน ทรสัป ดาหที่ 3 ของเดือน
รวมกับเทศบาลเมือง ณ สํานักงานเทศบาล เปนตน)
 จัดใหมีหนวยราชการอื่นหรือหนวยงานภาคเอกชน ใหบริการขอมูลขาวสารหรือรับคําขอแทนได
 อื่นๆ ระบุ
3.3 มีระบบรับฟงความคิดเห็นและตอบขอรองเรียนของประชาชน
 การจัดกลอง/ตูรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
 จัดใหมีแบบสอบถามความตองการของลูกคา
 มีการจัดทําแผนปรับปรุงการบริการใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา
 ดําเนินการตามแผนที่กําหนดและมีการติดตามผลตามแผนปฏิบัติงาน

- 22 3.4 จัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความพรอมในการใหบริการ
 เจาหนาที่ผูใหบริการไดรับการอบรม กอนเขาปฏิบัติหนาที่และมีแผนการอบรมอยางตอเนื่อง
 เจาหนาที่ผูใหบริการผานการทดสอบวามีความรู ความเขาใจในเนื้อหาในเรื่องที่บริการเปนอยางดี
 เจาหนาที่ผูใหบริการผานการอบรมเกี่ยวกับกริยามารยาท และจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ
 มีการฝกอบรมเจาหนาที่ของสํานักงาน(ขาราชการ/ลูกจางประจํา) ใหสามารถบริการแทนกันได
 จัดใหมีเจาหนาที่ของสํานักงานคอยดูแลเปนครั้งคราวเพื่อความเปนระเบียบในการใหบริการ
 อื่นๆ ระบุ
3.5 จัดใหมีสถานที่สิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆที่เหมาะสม
 จัดสถานที่ใหมีความสะอาด และมีบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่ดี
 มีแบบฟอรมคํารอง หรือตัวอยางการกรอกแบบฟอรมที่เพียงพอ
 มีเกาอี้นั่งรอบริการที่เพียงพอ
 จัดเตรียมวัสดุสํานักงานที่จําเปน ดินสอ ปากกา สําหรับใชกรอกคําขอใหบริการ
 มีบริการหนังสือพิมพ แผนผับ ใหอานขณะรอ
 มีจุดบริการน้ําดื่ม หรือชา กาแฟ
 มีบริการตูโทรศัพทสาธารณะ
 มีโทรทัศนใหดูขณะนั่งรอรับบริการ
 มีสถานที่หรือหองนั่งรอที่ติดเครื่องปรับอากาศ
 มีบริการเครื่องถายเอกสาร
 อื่น ๆ ระบุ.............................................................................................................
3.6 จัดระบบบริการที่มีคุณภาพ
 จั ดขั้ นตอนการให บ ริการที่ มีความเสมอภาค และเปน ธรรม ไดแก มีการแจกบัตรคิว หรือจัดชอง
หรือแนวใหประชาชนเขาแถวรอรับบริการ
 มีการบันทึกวันและเวลาการใหบริการ ทุกขั้นตอน
 มีใบแสดงการรับคําขอใหกับผูยื่นคําขอ และเบอรโทรศัพทติดตอ
 จั ด บริ การแบบเบ็ ด เสร็ จ สํ า หรั บ งานบริก ารที่ มีก ารเชื่อ มโยงและต อเนื่ องภายในหนว ยงานหรื อ
หลายสวนราชการ
 มีใบเตือน/แจงใหมารับบริการเมื่อถึงกําหนดเวลา
 มีการติดตามผลหลังการใหบริการ
 มี การลดต น ทุน และลดภาระใหกับประชาชน ไดแก การยกเลิกเอกสารหลักฐานที่ป ระชาชนตอง
นํามาประกอบการยื่นคําขอ เชน บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
ทั้งนี้หากจังหวัดใดจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชนที่ไมได
ปรากฏ ตามที่ไดรวบรวมไวนี้ ใหแจงเพิ่มเติมได
4. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข

*หมายเหตุ ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด จัดทําแบบ Check List เพื่อการพัฒนาศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (ศบร.13) พรอมสงไปยัง
สํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (รายไตรมาส ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. และ ก.ย.)

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงานในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน

(ศบร. เขตเศรษฐกิจพิเศษ / 1)

แบบฟอรม รายงานผลการจัดทําวัสดุโฆษณา
สําหรับตกแตงศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน และออกหนวยเคลื่อนที่
แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน
ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
กิจกรรม : บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
โครงการ : พัฒนาศักยภาพศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ตาก มุกดาหาร สระแกว ตราด)
วันที่

เดือน

พ.ศ.

จังหวัด
รายละเอียด / รายการคาใชจาย
1. คาตกแตงสถานที่ใหบริการประชาชน
ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
รวมเปนเงิน..................บาท

งบประมาณ
จํานวนเงิน
จํานวนเงินที่
งบประมาณ
ที่ไดจัดสรร ที่เบิกจายในเดือน เบิกจายทั้งหมด
คงเหลือ
ป 2559
ปจจุบัน
(ถึงเดือนปจจุบัน)

2. คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ (เชน
โปสเตอร/ปายไวนิล/โตะบูธพรอม
ภาพประกอบ PVC /แบ็คดร็อปฯลฯ)
รวมเปนเงิน..................บาท
3. คาใชจายในการจัดประชุมหารือการ
ใหบริการประชาชน ณ ศูนยบริการ
รวมกระทรวงแรงงานฯ
3.1 คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม
..... x .......บาท
3.2 คาอาหารกลางวัน
..... x .......บาท
รวมเปนเงิน..................บาท
รวม
ลงชื่อ..................................................ผูรายงาน
(…………………………………………..)
ตําแหนง..............................................................
วันที่.....................................................................

(ศบร. เขตเศรษฐกิจพิเศษ / 1)

- ตัวอยาง -

แบบฟอรม รายงานผลการจัดทําวัสดุโฆษณา
สําหรับตกแตงศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน และออกหนวยเคลื่อนที่
แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน
ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
กิจกรรม : บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
โครงการ : พัฒนาศักยภาพศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ตาก มุกดาหาร สระแกว ตราด)
วันที่

เดือน

พ.ศ.

จังหวัด

รายละเอียด / รายการคาใชจาย
1. คาตกแตงสถานที่ใหบริการประชาชน
ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
2. คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
2.1 โปสเตอร ขนาด A2 จํานวน 50 แผน
2.2 ปายไวนิล ขนาด 2 ตรม. จํานวน 2 ผืน
3. คาใชจายในการจัดประชุมหารือการ
ให บริ กา ร ปร ะช า ช น ณ ศู น ย บ ริ ก า ร
รวมกระทรวงแรงงานฯ
3.1 คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม
. - x - บาท
รวมเปนเงิน - บาท
3.2 คาอาหารกลางวัน
- x - บาท
รวมเปนเงิน - บาท
รวม

งบประมาณ
จํานวนเงิน
จํานวนเงินที่
งบประมาณ
ที่ไดจัดสรร ที่เบิกจายในเดือน เบิกจายทั้งหมด
คงเหลือ
ป 2559
ปจจุบัน
(ถึงเดือนปจจุบัน)
12,000
54,362
12,000

54,362

300
600

300
600

12,900

12,900

41,462

ลงชื่อ..................................................ผูรายงาน
(…………………………………………..)
ตําแหนง..............................................................
วันที่.....................................................................

(ศบร.เขตเศรษฐกิจพิเศษ/2)

แบบฟอรม รายงานผลการใหบริการของประชาชน
ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน ที่ตั้งอยูในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแกว ตราด)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ชื่อ กระบวนงานใหบริการ
กรมการจัดหางาน
1. หมวดสงเสริมการมีงานทํา
รับลงทะเบียนผูสมัครงานในประเทศโดยผานระบบสารสนเทศ (Matching ตําแหนงงานวาง)
รับลงทะเบียนนายจางและรับแจงตําแหนงงานวางโดยผานระบบสารสนเทศ
บริการนายจางคัดรายชื่อผูสมัครงาน ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
ใหคําแนะนําการแนะแนวอาชีพ (นิเทศขอมูลขาวสารตลาดแรงงานและอาชีพ)
ใหคําแนะนําดานอาชีพ
บริการทดสอบความพรอมทางอาชีพ
ใหคําแนะนําดานการประกอบอาชีพอิสระ
ใหคําแนะนําดานการรับงานไปทําที่บาน
รับแบบคําขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน(ท.รบ.1)
รับแบบใบลงทะเบียนผูวาจาง(แบบฟอรม)
ใหคําแนะนําศูนยขอมูลอาชีพ
ใหคําแนะนําการขออนุญาตดําเนินการจัดหางานในประเทศ
ใหคําแนะนําขอมูลขาวสารแกผูประกันตนกรณีวางงาน
ใหคําแนะนําการหางานแกผูประกันตนกรณีวางงาน
รับแบบขึ้นทะเบียนหางาน(แบบฟอรม)
รับรายงานตัวผูประกันตนกรณีวางงาน
2.หมวดการไปทํางานตางประเทศ
ใหคําแนะนําการขออนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเปนการลวงหนาทํางานตางประเทศ
ใหคําแนะนําการขออนุญาตจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ
ใหคําแนะนําการเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง
ใหคําแนะนําการแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเปนการชั่วคราว
ใหคําแนะนําการไปทํางานตางประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดสง
ใหคําแนะนําการไปทํางานตางประเทศกับบริษัทจัดหางาน
ใหคําแนะนําการขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ
รับแบบลงทะเบียนเพื่อแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศ(แบบฟอรม)
บริการขอคืนคาบริการและคาใชจายในการไปทํางานตางประเทศ
บริการตรวจสอบสิทธิ์การขอรับเงินคืนภาษีจากการไปทํางานตางประเทศ ผานระบบบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
3.หมวดแรงงานตางดาว
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานครั้งแรกหรือเมื่อมีใบอนุญาตเดิมขาดตออายุจึงตองขอใหมแรงงานตางดาว
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานสําหรับคนตางดาวที่ยังไมไดเดินทางเขามาในราชอาณาจักรโดยนายจางยื่นขอรับใบอนุญาตแทน
ใหคําแนะนําการขอรับ ใบอนุญาตทํางานสําหรับ คนตางดาวที่ถูกเนรเทศ/คนตางดาวที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายและอยูระหวางรอการ
สงกลับ/คนตางดาวที่เกิดในประเทศแตไมไดสัญชาติไทย/คนตางดาวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติ
ใหคําแนะนําการขอตออายุใบอนุญาตทํางานคนตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทํางานแลวมีความประสงคจะตออายุใบอนุญาตทํางาน
ใหคําแนะนําการขอรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชํารุดหรือสูญหาย
ใหคําแนะนําการขออนุญาตเปลี่ยนการทํางานหรือเปลี่ยนทองที่/สถานที่ทํางาน/เพิ่มการทํางานจากเดิมที่ไดรับอนุญาตโดยยังคงทํางานใน
สถานประกอบการเดิม
ใหคําแนะนําการแจงยกเลิกการอนุญาตทํางานของคนตางดาว
ใหคําแนะนําการแจงขอเปลี่ยนแปลงแกไขรายการในใบอนุญาต
ใหคําแนะนําการตออายุใบอนุญาตทํางาน
ใหคําแนะนําการขอใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวสําหรับคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตสําหรับคนตางดาวที่มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรหรือไดรับอนุญาตใหเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราววาดวยกฎหมายเขาเมือง (Non-Immigrant Visa)
ใหคําแนะนําการขอรับใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวสัญชาติพมาลาว และกัมพูชา
ใหคําแนะนําการขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวสัญชาติพมาลาว และกัมพูชา
ใหคําแนะนําการขออนุญาตเปลี่ยนการทํางานหรือเปลี่ยนทองที่หรือสถานที่ทํางานของแรงงานตางดาวสัญชาติพมาลาว และกัมพูชา
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
4.หมวดพัฒนาฝมือแรงงาน (ประชาชน)
รับแบบสมัครเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงานฝกเตรียมเขาทํางาน(กพร.101)
รับแบบสมัครเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงานฝกยกระดับฝมือ(กพร.101)
รับแบบสมัครเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงานฝกอาชีพเสริม(กพร.101)

ประเภทของการใหบริการ

ขอมูลขาวสาร

รับเรื่องสงตอ

เบ็ดเสร็จ

ที่

ชื่อ กระบวนงานใหบริการ

44 ใหคําแนะนําการขึ้นทะเบียนนักศึกษาม.ตน เทอม 2 ที่กําลังจะจบการศึกษา แตไมเรียนตอมาขึ้นทะเบียนผูประสงค 1)หางานทํา 2) ฝก
ทักษะเตรียมเขาทํางาน
45 รับแบบสมัครเขารับการทดสอบฝมือแรงงานทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ(กพร.201)
46 รับแบบสมัครเขารับการทดสอบฝมือแรงงานทดสอบฝมือคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ(กพร.201)
47 รับแบบสมัครเขารับการทดสอบฝมอื แรงงานทดสอบฝมือแรงงานตามความตองการของสถานประกอบกิจการ(กพร.201)
48 รับแบบสมัครเขารับการทดสอบฝมือแรงงานทดสอบ/รับรองฝมือแรงงานนานาชาติ (ชางเชื่อมมาตรฐานสากล)(กพร.201)
49 บริการฝกอบรมภาษาอังกฤษผานระบบ e-learning
5.หมวดพัฒนาฝมือแรงงาน (สถานประกอบการ)
50 รับแบบขึ้นทะเบียนผูประกอบกิจการ(สท.1)
51 ใหคําแนะนําการขอรับสิทธิประโยชนของผูดําเนินการฝกภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานพ.ศ. 2545 ของสถานประกอบการ
52 ใหคําแนะนําการออกเครื่องหมายมาตรฐานฝมือแรงงานใหแกสถานประกอบการ
53 ใหคําแนะนําการขออนุญาตเปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
6.หมวดงานดานการคุมครองแรงงาน
54 รับแบบแจงการจางลูกจางเด็ก อายุต่ํากวา 18 ป(คร.2)
55 รับแบบคํารองเรียนงานตรวจแรงงาน(แบบฟอรม)
56 ใหคําแนะนําการรับเรื่องรองทุกขตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
57 ใหคําแนะนําการรับและพิจารณาวินิจฉัยคํารอง (มาตรา 123-124 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541)
58 ใหคําแนะนําการพิจารณาอนุมัติจายเงินกองทุนสงเคราะหลูกจาง (กรณีนายจางไมจายคาชดเชย)
59 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย
60 ประชาสัมพันธหลักสูตรการอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ตามกฎหมายแรงงาน
61 บริการรับสําเนาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
62 บริการเกี่ยวกับขอกฎหมายเบื้องตนผานระบบ IP Video Phone
7.หมวดงานดานความปลอดภัยแรงงาน
63 ใหคําแนะนําการตรวจความปลอดภัยในการทํางานตามคํารอง
8.หมวดงานดานแรงงานสัมพันธ
64 ใหคําแนะนําการรับและพิจารณาวินิจฉัยคํารองทุกขเกี่ยวกับความขัดแยงในองคกรลูกจางองคกรนายจาง (แรงงานสัมพันธ)
9.หมวดงานดานสวัสดิการแรงงาน
65 ใหคําแนะนําการพิจารณาวินิจฉัยคําขอของลูกจางกรณีนายจางยายสถานประกอบกิจการตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงานพ.ศ. 2541
10.หมวดงานดานมาตรฐานแรงงานไทย
66 ใหคําแนะนําการสงเสริมความรูมาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบทางสังคมดานแรงงาน (Corporate Social Responsibility :
CSR) แกนายจาง/ลูกจาง
สํานักงานประกันสังคม
11.หมวดงานดานกองทุนประกันสังคม
67 รับขึ้นทะเบียนผูประกันตนหรือการแจงรับผูประกันตนเขาทํางาน
68 รับแบบคําขอเปนผูประกันตนมาตรา 39 (สปส.1-20)
69 รับแบบคําขอสมัครเปนผูประกันตนมาตรา 40 (สปส.1-40)
70 รับแบบหนังสือแจงการสิ้นสุดความเปนผูประกันตน (มาตรา 33)(สปส.6-09)
71 รับแบบหนังสือแจงการสิ้นสุดความเปนผูประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39)(สปส.1-21)
72 รับแบบแจงความจํานงไมประสงคเปนผูประกันตนมาตรา 40(สปส.1-40/2)
73 รับแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล(สปส.9-02)
74 รับแจงบัตรประกันสังคมชํารุด/บัตรสูญหาย
75 ใหคําแนะนําการขึ้นทะเบียนนายจางกองทุนประกันสังคม
75 ใหคําแนะนําการขอมีบัตรประกันสังคมของคนตางดาว
77 ใหคําแนะนําการเปลี่ยนบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
78 รับเรื่องรองเรียนผูประกันตน
79 รับชําระเงินสมทบจากนายจางกองทุนประกันสังคม (มาตรา 33)
80 รับชําระเงินสมทบผูประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39)
81 รับชําระเงินสมทบผูประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 40)
82 รับแบบคําขอสงเงินสมทบของผูประกันตนโดยหักบัญชีธนาคาร
83 ใหคําแนะนําการขอรับเงินสมทบที่ชําระไวแลวคืนกองทุนประกันสังคม
84 รับแบบแจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงผูประกันตน (สปส.6-10)
85 รับแจงเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงนายจาง
86 รับแจงเปลี่ยนทางเลือกการสงเงินสมทบผูประกันตน ม. 40
87 บริการตรวจสอบสิทธิประโยชนผูประกันตนเบื้องตนของกองทุนประกันสังคม (ม.33 ม.39) ผานบัตรสมารทการด (Smart Card)
88 รับแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบผูประกันตน (ม.33) (สปส.1-10)

ประเภทของการใหบริการ

ขอมูลขาวสาร

รับเรื่องสงตอ

เบ็ดเสร็จ

ที่
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

ชื่อ กระบวนงานใหบริการ
12.หมวดสิทธิประโยชนกองทุนประกันสังคม (มาตรา 33 39 และ 40)
รับแบบขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย/เจ็บปวย (สปส.2-01)
รับแบบขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีคลอดบุตร (สปส.2-01)
รับแบบขอรับประโยชนทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีเงินสงเคราะหบุตร (สปส.2-01)
รับแบบขอรับประโยชนทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ (สปส.2-01)
รับแบบขอรับประโยชนทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีตาย (สปส.2-01)
รับแบบขอรับประโยชนทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ (สปส.2-01)
รับแบบขอรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)
รับแบบคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01/7)
ขอรับประโยชนทดแทน ม. 40 กรณีประสบอันตราย/เจ็บปวย
ขอรับประโยชนทดแทน ม. 40 กรณีทุพพลภาพ
ขอรับประโยชนทดแทน ม. 40 กรณีตาย
ขอรับประโยชนทดแทน ม. 40 กรณีชราภาพ
13.หมวดกองทุนเงินทดแทน
ใหคําแนะนําการขึ้นทะเบียนนายจางกองทุนเงินทดแทน
บริการรับชําระเงินสมทบจากนายจางกองทุนเงินทดแทน
บริการขอรับเงินทดแทนกรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตรายจากกองทุนเงินทดแทน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
14.หมวดงานดานแรงงาน
บริการขอมูลสถานการณดานแรงงาน
บริการขอมูลอัตราคาจางขั้นต่ํา
ประชาสัมพันธขอมูลภารกิจกระทรวงแรงงาน ทุกกรม
บริการขอมูลแรงงานตางดาว
บริการนายจางกรณีตองการแรงงานตางดาวเขามาทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย
บริการรับคํารองขอคืนเงินภาษีและสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
15.หมวดงานดานสงเสริมอาชีพ
รับสมัครผูประสงคเขารวมโครงการจางงานเรงดวน
รับสมัครฝกอาชีพ/สาธิตอาชีพอิสระ ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (เฉพาะหนวยงานที่มีความพรอมดานสถานที่และความเหมาะสม)
รวมผลการใหบริการ
ความพึงพอใจ

ประเภทของการใหบริการ

ขอมูลขาวสาร

รับเรื่องสงตอ

เบ็ดเสร็จ

* หมายเหตุ: สํานักงานแรงงานจังหวัด รายงานสงสํานักตรวจและประเมินผล ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน 1 ชุด ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน

โครงการประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของ
สํานักงานแรงงานจังหวัด
กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล

สนศ.วป.

แบบรายงานผลการดําเนินงานประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของสํานักงานแรงงานจังหวัด ป ๒๕๕9
สํานักงานแรงงานจังหวัด....................................................
 ครั้งที่ ๑ (ธ.ค. ๕๘)

 ครั้งที่ ๒ (ม.ค. ๕๙)

 ครั้งที่ ๓ (ก.พ. – พ.ค. ๕๙)

 ครั้งที่ ๔ (พ.ค. – ก.ค. ๕๙)

 ครั้งที่ ๕ (ส.ค. ๕๙)

ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของสํานักงานแรงงานจังหวัด 1 เรื่อง
๑. ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงาน
การดําเนินการประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1
- จัดประชุมหัวหนาสวนราชการเพื่อชีแ้ จงแนวทางการประเมินผล
เมื่อวันที่......................................................................
ขั้นตอนที่ 2
- จัดทําโครงการประเมินผล เพื่อขออนุมตั ิจากผูวา ราชการจังหวัด
ขั้นตอนที่ 3
- รวบรวมขอมูลจากเอกสาร
- ดําเนินการสํารวจขอมูลในพื้นที่ และบันทึกขอมูลแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 4
- ประมวล วิเคราะห และสรุปขอมูลเบือ้ งตน
- ยกรางรายงานการประเมินผล และนําเสนอในการประชุม
หัวหนาสวนฯ
เมื่อวันที่.....................................................................
ขั้นตอนที่ 5
- จัดทํารายงานผลฉบับสมบูรณและจัดสงใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานทราบ

ไตรมาสที่ ๑
หนวยนับ
ต.ค.๕๘ พ.ย.๕๘ ธ.ค.๕๘

ผลการดําเนินงาน/ผลการใชจายเงิน
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ม.ค.๕๙ ก.พ.๕๙ มี.ค.๕๙ เม.ย.๕๙ พ.ค.๕๙ มิ.ย.๕๙

ไตรมาสที่ ๔
ก.ค.๕๙ ส.ค.๕๙ ก.ย.๕๙

บาท
ครั้ง
บาท
โครงการ
บาท
แบบ
บาท
ฉบับ
บาท
ฉบับ

๒. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ : ในการประชุมหัวหนาสวนฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินผล และการประชุมหัวหนาสวนฯ เพื่อนําเสนอรางรายงานการประเมินผลใหระบุวันที่ในแบบรายงานดวย

หนวยงานรับผิดชอบ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล โทร ๐ ๒๒๓๒ ๑๔๔๐ , ๐ ๒๒๓๒ ๑๔๕๐ โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๓๘๓๓

E-mail : eva_div@hotmail.com

โครงการรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE)
กลุมพัฒนายุทธศาสตร

แบบรายงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ปงบประมาณ 2558
ระหวางเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
จังหวัด..........................................
กิจกรรม
1 จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ
2 จัดตั้งศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ
3 การขยายเครือขายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER
ONE ในชุมชนใกลเคียง
4 กิจกรรมอื่นๆ
4.1 การชวยเหลือ บําบัด ฟนฟู ผูติดยาเสพติด
โครงการ "ใครติดยา ยกมือขึ้น
(1) จํานวนผูติดยา/ผูเสพทั้งหมด
(2) จํานวนที่สงเขาบําบัดฟนฟู
4.2 ...
4.3 ...

เปาหมาย ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58
แหง คน แหง คน แหง คน แหง คน แหง คน แหง คน แหง คน แหง คน แหง คน แหง คน แหง คน แหง คน

โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะ
ฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
กลุมพัฒนายุทธศาสตร

แผนปฏิบัติการโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จังหวัด..................................................................................
ลําดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
(ชวงเวลา)

จํานวนวันที่
ดําเนินการ

พื้นที่ดําเนินโครงการ
อําเภอ (ระบุชื่อ)

ตําบล (ระบุชื่อ)

หมูบาน

เปาหมาย

1. กิจกรรมจางงานเรงดวน
1.1 ขุดลอก คู คลอง บึง แหลงน้ํา
1.2 กอสรางฝาย/ซอมแซมฝาย/สรางฝายชะลอน้ํา
1.3 สรางแนวกันไฟปา
1.4 ซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชน เชน ปรับปรุง/ซอมแซมวัด/
โรงเรียน/มัสยิด
1.5 อื่นๆ (ระบุ)
รวมกิจกรรมจางงานเรงดวน
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ
2.1 หลักสูตรอาหาร/ขนม/เบเกอรี่/ถนอมอาหาร
2.2 หลักสูตรศิลปหัตถกรรม (งานฝมือ/จักสาน)
2.3 หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องนุงหม
2.4 หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ
2.5 หลักสูตรสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
2.6 หลักสูตรเกี่ยวกับการเกษตร
2.7 หลักสูตรซอมเครื่องจักรเพื่อการเกษตร
2.8 หลักสูตรซอมเครื่องยนต
2.9 หลักสูตรการกอสราง
2.10 หลักสูตรชางไฟฟา
2.11 อื่นๆ (ระบุ)
รวมกิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ การเสนอแผนงาน/โครงการนี้ไมรวมงบบริหารจัดการ (ไมเกินรอยละ 3) ทั้งนี้ กระทรวงจะจัดสรรเพิ่มเติมใหพรอมกับงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

งบประมาณ

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จังหวัด...........................................................
ประจําเดือน................................................. (ยอดสะสม ณ ปจจุบัน)
ลําดับที่

กิจกรรม/หลักสูตร

(1)
(2)
1. กิจกรรมจางงานเรงดวน
1.1 ขุดลอก คู คลอง บึง แหลงน้ํา
1.2 กอสรางฝาย/ซอมแซมฝาย/สรางฝายชะลอน้ํา
1.3 สรางแนวกันไฟปา
1.4 ซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชน
1.5 อื่นๆ อาทิเชน ปรับปรุง/ซอมแซมวัด/โรงเรียน/มัสยิด
..............................................................................................
รวมกิจกรรมจางงาน
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ
2.1 หลักสูตรอาหาร/ขนม/เบเกอรี่/ถนอมอาหาร
2.2 หลักสูตรศิลปหัตถกรรม (งานฝมือ/จักสาน)
2.3 หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องนุงหม
2.4 หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ
2.5 หลักสูตรสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
2.6 หลักสูตรเกี่ยวกับการเกษตร
2.7 หลักสูตรซอมเครื่องจักรเพื่อการเกษตร
2.8 หลักสูตรซอมเครื่องยนต
2.9 หลักสูตรการกอสราง
2.10 หลักสูตรชางไฟฟา
2.11 อื่นๆ (ระบุ)
รวมกิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ
รวมกิจกรรมทั้งสิ้น

จํานวนกิจกรรม

พื้นที่ดําเนินโครงการ (ระบุชื่อ)

เปา
หมาย

ผล

อําเภอ

ตําบล

หมูบาน

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

จํานวนวัน
ผูเขารวม
ที่ดําเนินการ กิจกรรม(คน)
(8)

(9)

จํานวนวัน ประชาชนใน
งบประมาณที่
หนวยงานที่
พื้นที่ที่ไดรับ
ทํางาน
เบิกจาย (บาท) ดําเนินงานในพื้นที่
(Man day) ประโยชน (คน)
(10)=(8)X(9)

(11)

(12)

รวมทั้งสิ้น
งบบริหาร :

บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น :

บาท

(13)

หมายเหตุ
(14)

แบบ พย. 1

แบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการประชาชน
โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
ปงบประมาณ พ.ศ. ....
คําชี้แจง

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

ขอความรวมมือผูรับบริการ ตอบแบบสํารวจความพึงพอใจ ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน เพื่อนําขอมูล
ที่ไดมาปรับปรุง/พัฒนา การใหบริการใหดียิ่งขึ้นตอไป
แบบสํารวจนี้ประกอบดวย 3 สวน :
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการใหบริการ สวนที่ 3 ปญหา/ขอเสนอแนะ

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน
1.1 เพศ
ชาย
หญิง
1.2 อายุ
18 – 25 ป
26 - 35 ป
36 - 45 ป
46 - 59 ป
60 ปขนึ้ ไป
1.3 อาชีพ
ลูกจางประกันตน
ผูว างงาน
ประกอบอาชีพอิสระ
อื่นๆ (ระบุ)............................................................
1.4 ที่อยู หมูที่............ตําบล..............................อําเภอ............................จังหวัด..........................................
2. ความพึงพอใจตอการใหบริการ โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชองที่ทานเขารวมกิจกรรมตรงกับความคิดเห็น
ของทานมากที่สุด
การจางงานฯ
การพัฒนาทักษะฝมือ
ความพึงพอใจ
1. กิจกรรมการจางงานเรงดวน
1.1 ความสอดคลองกับความตองการของทาน
1.2 คาตอบแทน (คาจาง)
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ
2.1 ความสอดคลองกับความตองการของทาน
2.2 ไดรับความรูสามารถตอยอด และนํามาประกอบ
อาชีพได
2.3 คาเบี้ยเลี้ยง
3. เจาหนาที่ผูประสานงาน

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
กลาง
(4)
(3)
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

3. ปญหา/ขอเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการใหขอมูล
สํานักงานแรงงานจังหวัด

(แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนดานอาชีพ ฉบับสมบูรณ)

สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือ
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

จังหวัด........................................

สํานักงานแรงงานจังหวัด.........................
โทรศัพท................................................
โทรสาร.................................................
E-mail…………………………......................

-ก-

คํานํา
จังหวัด............................. ไดดําเนินการโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือ
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จํานวน ........................................ บาท (..............................................................................................)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

สํานักงานแรงงานจังหวัด...............................
เดือน.......................... พ.ศ. ๒๕๕๙

-ข-

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ ๑ การดําเนินการโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนดานอาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัด..........................
(๑) โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
(๒) ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน โครงการฯ
(๓) แผนปฏิบัติการโครงการฯ
(๔) ผลการดําเนินงานโครงการฯ
สวนที่ ๒ กิจกรรมเดน ๕ กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัด...................
(๑) กิจกรรม.....................................
(๒) กิจกรรม.....................................
(๓) กิจกรรม.....................................
(๔) กิจกรรม.....................................
(๕) กิจกรรม.....................................

หนาที่
ก
ข

--

สวนที่ ๑

การดําเนินการ
โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือ
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

จังหวัด........................................

-โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จังหวัด..............................
๑. หลักการเหตุผล
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๒. วัตถุประสงค
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๓. เปาหมาย
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๔. พื้นที่ดําเนินการ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๕. กิจกรรม
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๖. วิธีการดําเนินการ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

-๗. งบประมาณ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๘. ระยะเวลาดําเนินการ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๙. หนวยงานรับผิดชอบ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๑๑. ผูเสนอโครงการ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๑๒. ผูเห็นชอบโครงการ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๑๓. ผูอนุมัติโครงการ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

-ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
โครงการงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จังหวัด..............................
(เลาถึงการดําเนินการโครงการฯ / เหตุผลความจําเปนของการมีโครงการ / ปญหา /
อุปสรรค / ประโยชนที่ประชาชนไดรับ / ประโยชนที่พื้นที่ไดรับ / การบูรณาการกับหนวยงานใน
พื้นที่ / อื่นๆ)...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

-แผนปฏิบัติการโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จังหวัด.............................. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการโครงการฯ จํานวน.................................................บาท
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา
(เดือน – เดือน)

จํานวน
วัน

อําเภอ

พื้นที่ดําเนินการ
ตําบล

หมูบาน

เปาหมาย
(คน)

งบประมาณ
(บาท)

.... -

..............-

หมายเหตุ

กิจกรรมการจางงานเรงดวน

กิจกรรมการพัฒนาทักษะฝมือ

รวมทั้งสิ้น

งบบริหารโครงการ ๔%
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

………......………......-

บาท
บาท

-ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จังหวัด..............................
ที่

กิจกรรม

จํานวน
วัน

พื้นที่ดําเนินการ
อําเภอ

ตําบล

หมูบาน

ผูเขารวม
โครงการ
(คน)

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชน
(คน)

งบประมาณที่เบิกจาย

.... -

..............-

..............-

หมายเหตุ

(บาท)

กิจกรรมการจางงานเรงดวน

กิจกรรมการพัฒนาทักษะฝมือ

รวมทั้งสิ้น

งบบริหารโครงการ ๔ %
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
คงเหลืองบประมาณ

………......………......………......-

บาท
บาท
บาท

--

สวนที่ ๒

กิจกรรมเดน ๕ กิจกรรม
โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือ
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

จังหวัด........................................

-กิจกรรมที่ ๑...................................................................................................................................
พื้นที่ดําเนินการ..............................................................................................................................
ระยะเวลาดําเนินการ......................................................................................................................
ผูเขารวมโครงการ..........................................................................................................................
ประชาชนในพื้นที่ไดรับประโยชน...................................................................................................
ลักษะการดําเนินงาน......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
กอนดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)
ระหวางดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)
หลังดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)

ภาพประกอบกิจกรรม

-กิจกรรมที่ ๒...................................................................................................................................
พื้นที่ดําเนินการ..............................................................................................................................
ระยะเวลาดําเนินการ......................................................................................................................
ผูเขารวมโครงการ..........................................................................................................................
ประชาชนในพื้นที่ไดรับประโยชน...................................................................................................
ลักษะการดําเนินงาน......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
กอนดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)
ระหวางดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)
หลังดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)

ภาพประกอบกิจกรรม

-กิจกรรมที่ ๓...................................................................................................................................
พื้นที่ดําเนินการ..............................................................................................................................
ระยะเวลาดําเนินการ......................................................................................................................
ผูเขารวมโครงการ..........................................................................................................................
ประชาชนในพื้นที่ไดรับประโยชน...................................................................................................
ลักษะการดําเนินงาน......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
กอนดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)
ระหวางดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)
หลังดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)

ภาพประกอบกิจกรรม

-กิจกรรมที่ ๔...................................................................................................................................
พื้นที่ดําเนินการ..............................................................................................................................
ระยะเวลาดําเนินการ......................................................................................................................
ผูเขารวมโครงการ..........................................................................................................................
ประชาชนในพื้นที่ไดรับประโยชน...................................................................................................
ลักษะการดําเนินงาน......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
กอนดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)
ระหวางดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)
หลังดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)

ภาพประกอบกิจกรรม

-กิจกรรมที่ ๕...................................................................................................................................
พื้นที่ดําเนินการ..............................................................................................................................
ระยะเวลาดําเนินการ......................................................................................................................
ผูเขารวมโครงการ..........................................................................................................................
ประชาชนในพื้นที่ไดรับประโยชน...................................................................................................
ลักษะการดําเนินงาน......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
กอนดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)
ระหวางดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)
หลังดําเนินการ
(อยางนอย ๒ ภาพ)

ภาพประกอบกิจกรรม

เอกสารแนบโครงการจางงานฯ

คําอธิบายประเภทกิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ (เพิ่มเติม)
หลักสูตรอาหาร ขนม เบเกอรี่/ถนอมอาหาร อาทิเชน
การทําอาหารโตะจีน, การทําขนมหวานและของวาง, การแปรรูปอาหาร (น้ําพริก),แปรรูปผลิตภัณฑ
จากผลไมการประกอบอาหารสี่ภาค ฯลฯ
หลักสูตรศิลปหัตถกรรม (งานฝมือ/จักสาน) อาทิเชน
การประดิษฐดอกไมจันทนและพวงหรีด, การทําดอกไมจากเกล็ดปลา, การทําบายศรีสูขวัญจากใบตอง,
ทําของชํารวยและผลิตภัณฑสบู, การทําผาบาติกยอมสีธรรมชาติ, การทํากระเปาหนังพวงกุญแจ,การสาน
แขงปลาทู,ทําไมกวาดดอกแกวและทางมะพราว, ทําไมกวาดดอกหญา, การเพนทผา ฯลฯ
หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องนุงหม อาทิเชน
การทอเสื่อพื้นบาน, อบรมยอมไหมมัดหมี่, ตัดเย็บผาหมนวม, แปรรูปผลิตภัณฑจากผาทอกระเหรี่ยง ฯลฯ
หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ อาทิเชน
นวดแผนไทย,สงเสริมสุขภาพแบบองครวมสปาตะวันตก ฯลฯ
หลักสูตรสมุนไพรเพื่อสุขภาพ อาทิเชน
ทําสบูสมุนไพร, การทํายาดมสมุนไพร, ถุงหอมสมุนไพร ฯลฯ
หลักสูตรเกี่ยวกับการเกษตร อาทิเชน
เทคนิคการกรีดยางพารา, การเพาะเห็ด, การเลี้ยงปลาดุก, ปลูกผักสวนครัวแบบไฮโดรโปนิกส, ทําน้ําหมัก
ชีวภาพ ฯลฯ
หลักสูตรซอมเครื่องจักรเพื่อการเกษตร อาทิเชน
การซอมแซมเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร, การซอมเครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ
หลักสูตรซอมเครื่องยนต อาทิเชน
การฝกอบรมซอมรถจักรยานยนต, ซอมบํารุงเครื่องยนตเล็ก, ฝกซอมรถไถ ฯลฯ
หลักสูตรการกอสราง อาทิเชน
ชางปูกระเบื้อง, ชางปูน, ชางทาสี, ชางกออิฐฉาบปูน ฯลฯ
หลักสูตรชางไฟฟา อาทิเชน
ชางซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน, ชางเดินสายไฟอาคารและอุปกรณไฟฟาภายในบาน ฯลฯ
อื่นๆ อาทิเชน
ชา งเสริ มสวยสตรี, ฝกอบรมคอมพิวเตอร( อิน เตอรเน็ต ), ฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร,
อบรมการดูแลเด็ก คนชรา คนพิการ ฯลฯ

การจัดทําบทวิเคราะหการรายงาน
สถานการณและดัชนีชี้วัด
ภาวะแรงงานจังหวัด
ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการแรงงาน

แบบฟอรมที่ 1
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ
“รายงานสถานการณแรงงานจังหวัด................” ปงบประมาณ 2559
1. ประเภทของหนวยงานที่ตอบ
 ราชการ  เอกชน
 องคกรเอกชน
 อื่น ๆ ระบุ .........................
2. ขอใหใสเครื่องหมาย  ในชองระดับความคิดเห็นที่มีตอรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด
ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
นอย



2.1 ประโยชนที่ไดรับ



2.2 เนื้อหาสาระ



2.3 ความพึงพอใจ
3. ทานเคยนําขอมูลจากรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดไปใชประโยชนหรือไม
 เคย (ตอบขอ 4 – 5)
 ไมเคย (ขามไปตอบขอ 6)
4. ทานนําขอมูลจากรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดไปใชประโยชนในทางใด ระบุ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. เนื้อหาสาระสวนใดที่ทานนําไปใชประโยชน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 บทสรุปผูบริหาร
 ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน

 สถานการณแรงงาน  สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
 ตารางขอมูลภาคผนวก ที่ ........

6. เนื้อหาสถานการณแรงงานจังหวัดที่ทานสนใจ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 บทสรุปผูบริหาร
 สถานการณแรงงาน  สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
 ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
 ตารางขอมูลภาคผนวก ที่ ........
7. ทานคิดวารายงานสถานการณแรงงานจังหวัดควรปรับปรุงหรือไม
 ควรปรับปรุง (ตอบขอ 8 ตอ)  ไมควรปรับปรุง (ขามไปขอ 9)
8. ถาตองปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด
 รูปแบบ
ระบุ ............................................................................................................
 เนื้อหาสาระ ระบุ ............................................................................................................
 อื่น ๆ
ระบุ ............................................................................................................
9. ทานอยากใหมีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม ระบุ ................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
10. ขอเสนอแนะอื่น ๆ (ถามี) ...........................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ขอความกรุณาสงแบบสอบถาม
ไดที่สํานักงานแรงงานจังหวัด.....................................................
โทรสาร ............................................ E – mail : ………………………………………

รายงานผลการใชจายเงินการจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณ

แบบฟอรม 2

และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด ปงบประมาณ 2559
รงจ.

การจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณ
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด (ศร.)
โอน
12 เดือน
บาท

เบิกจาย ถึง
30 มิ.ย.59
บาท

%

คาใชจายจริงในการจางเหมาเอกชน

คงเหลือ
ณ 30 มิ.ย.
59 (1)

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

บาท

บาท

บาท

บาท

รวม (2)

งบประมาณ
คงเหลือจริง
(1) - (2)

คงเหลือโอน
กลับสวนกลาง

บาท

บาท

บาท

......................
180,000
ระบุ เจาหนาที่ผูจัดสงขอมูล ชื่อ...................................ตําแหนง..........................และ แรงงานจังหวัดเซ็นชื่อกํากับ............................ตําแหนง.....................

แบบฟอรม 3

รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณ
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด ปงบประมาณ 2559

จังหวัด……………….

ไตรมาส 3/58 ไตรมาส 4/58 รายป 2558 ไตรมาส 1/59 ไตรมาส 2/59

สงรายงานสถานการณแรงงานฯ เมื่อวันที่
เลขหนังสือนําสง/ลงวันที่
ระบุ เจาหนาที่ผูจัดสงขอมูล ชื่อ...................................ตําแหนง..........................และ แรงงานจังหวัดเซ็นชื่อกํากับ............................ตําแหนง........................

แบบฟอรมที่ 4
แบบสรุปรายงานการจัดเก็บขอมูล ภายใตการจัดทําบทวิเคราะหการรายงานสถานการณ
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด ปงบประมาณ 2559
กิจกรรมเกี่ยวกับ
ขอมูล/สถิติที่จัดเก็บ

ความถี่ในการจัดเก็บ
(ใหขีดถูกในชองที่ตองการระบุ)
รายเดือน

ราย
ไตรมาส

รายรอบสํารวจ
1 ครั้ง/ป

2 ครั้ง/ป

รายป

สถานะการจัดเก็บ
(ใหขีดถูกในชองที่
ตองการระบุ)
มี
ไมมี

>2 ครั้ง/ป

1.จัดเก็บขอมูลสถิติแรงงาน
นอกระบบ
2.จัดเก็บขอมูลเชิงสํารวจ
เพื่อสนับสนุนงานคาจาง
จังหวัด
3.จัดเก็บขอมูลสํารวจอุปสงค
และอุปทานแรงงานจังหวัด
4.จัดเก็บขอมูลการใช
บริการศูนยบริการแรงงาน
ระดับจังหวัด (ถามี)
5.จัดเก็บขอมูล/สถิติผลการ
ดําเนินงาน
-โครงการจางงานเรงดวนฯ
-โครงการแกไขปญหายา
เสพติด
-โครงการอาสาสมัคร
แรงงาน
-โครงการระบบฐานขอมูล
ปฏิบัติการแรงงานจังหวัด
-โครงการอื่น ๆ (ระบุ)
(1)....................................
(2)....................................
(3)....................................
(4)....................................
(5)....................................

ผูรายงานผล (____________________)
ชื่อ
_____________________
ตําแหนง _____________________
ผูตรวจรับรองผล (____________________)
(แรงงานจังหวัด____________)

แบบฟอรม 5 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอ
“รายงานสถานการณแรงงานจังหวัด……………………..” ปงบประมาณ 2559
สํานักงานแรงงานจังหวัดเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานสถานการณรายไตรมาส
และรายป ไดจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัด ซึ่งสงแบบสอบถาม
จํานวน...............แบบสอบถาม ไดรับแบบสอบถามกลับคืน.............ฉบับ คิดเปนรอยละ.................ผลการสํารวจเปนดังนี้
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ)
1. ประเภทหนวยงานที่ตอบ...............................................................................................
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................รายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงประเภทหนวยงานที่ตอบแบบสอบถาม
ประเภทหนวยงาน
ราชการ
สถาบันการศึกษา
องคกรเอกชน
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (แหง)

รอยละ

2. ความคิดเห็นที่มีตอรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด ดานตาง ๆ
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ)
2.1 ประโยชนที่ไดรับ.....................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ)
2.2 เนื้อหาสาระ............................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ)
2.3 ความพึงพอใจ........................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด
ประเด็น
ประโยชนที่ไดรับ
เนื้อหาสาระ
ความพึงพอใจ

มาก
ปานกลาง
นอย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

3. มีผูที่เคยนําขอมูลจากรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดไปใชประโยชนทั้งสิ้น.............คน คิดเปน
รอยละ..............ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
3.1 มีการนําขอมูลจากรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดไปใชประโยชนในดานตางๆ
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3.2 เนื้อหาสาระสวนที่มีผูนําไปใชประโยชนสูงสุด ไดแก.............................................
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ตารางที่ 3 แสดงการนําขอมูลจากรายงานสถานการณแรงงานจังหวัดไปใชประโยชน
เนื้อหา
บทสรุปผูบริหาร
สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
สถานการณแรงงาน
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ตารางภาคผนวก ที่...............

ใช(คน)

คะแนน
รอยละ ไมใช(คน) รอยละ

4. เนื้อหารายงานสถานการณแรงงานจังหวัดที่มีผูสนใจมากที่สุด ไดแก.........................
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ตารางที่ 4 แสดงเนื้อหารายงานสถานการณแรงงานจังหวัดที่มีผูสนใจ
เนื้อหา

สนใจ

บทสรุปผูบริหาร
สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
สถานการณแรงงาน
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ตารางภาคผนวก ที่..............

คะแนน
รอยละ
ไมสนใจ

รอยละ

5. การปรับปรุงรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด พิจารณาจากผูตอบ.............คน
เห็นวา.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ)

ตารางที่ 5 รายงานสถานการณและการเตือนภัยดานแรงงานควรปรับปรุงหรือไม
ความคิดเห็น
ควรปรับปรุง
ไมควรปรับปรุง
รวม

จํานวน

รอยละ

5.1 รูปแบบ ควรปรับปรุง ดังนี้ (เปนคําตอบจากคําถามปลายเปด)
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
5.2 เนื้อหาสาระ ควรปรับปรุง ดังนี้ (เปนคําตอบจากคําถามปลายเปด)
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
5.3 การปรับปรุงประเด็นอื่น ๆ ดังนี้ (เปนคําตอบจากคําถามปลายเปด)
(บรรยายความจากผลการประมวลผลแบบสํารวจ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

แบบฟอร์ม 6
สรุ ปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ปี งบประมาณ 2559
*จําเป็ น

สํ านักงานแรงงานจังหวัด *
ระบุสาํ นักงานแรงงานจังหวัดส่ งแบบฟอร์มนี้
จํานวนแบบสอบถาม *
ระบุจาํ นวนแบบสอบถามที่ส่งออกไป
ได้ รับแบบสอบถามกลับคืน *
หน่วยนับ (ฉบับ)
คิดเป็ นร้ อยละ *
ของแบบสอบถามที่ส่งออกไป
ประเภทหน่ วยงานที่ตอบเป็ นหน่ วยงานราชการ *
จํานวน (แห่ ง)
ประเภทหน่ วยงานที่ตอบเป็ นหน่ วยงานราชการ *
ร้อยละของแบบสอบถามที่ส่งออกไป
ประเภทหน่ วยงานที่ตอบเป็ นสถาบันการศึกษา *
จํานวน (แห่ ง)
ประเภทหน่ วยงานที่ตอบเป็ นสถาบันการศึกษา *
ร้อยละของแบบสอบถามที่ส่งออกไป
ประเภทหน่ วยงานที่ตอบเป็ นองค์ กรเอกชน *
จํานวน (แห่ ง)
ประเภทหน่ วยงานที่ตอบเป็ นองค์ กรเอกชน *
ร้อยละของแบบสอบถามที่ส่งออกไป
ประเภทหน่ วยงานที่ตอบ อื่น ๆ *
จํานวน (แห่ ง)
ประเภทหน่ วยงานที่ตอบ อื่น ๆ *
ร้อยละของแบบสอบถามที่ส่งออกไป
ประเภทหน่ วยงานที่ตอบ อื่น ๆ *
โปรดระบุหน่วยงาน
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านประโยชน์ ที่ได้ รับมาก *
จํานวน
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ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านประโยชน์ ที่ได้ รับมาก *
ร้อยละ
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านประโยชน์ ที่ได้ รับปานกลาง *
จํานวน
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านประโยชน์ ที่ได้ รับปานกลาง *
ร้อยละ
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านประโยชน์ ที่ได้ รับน้ อย *
จํานวน
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านประโยชน์ ที่ได้ รับน้ อย *
ร้อยละ
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านเนื้อหาสาระที่ได้ รับมาก *
จํานวน
ความคิดเห็นทีม่ ีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านเนื้อหาสาระที่ได้ รับมาก *
ร้อยละ
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านเนื้อหาสาระที่ได้ รับปานกลาง *
จํานวน
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านเนื้อหาสาระที่ได้ รับปานกลาง *
ร้อยละ
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านเนื้อหาสาระที่ได้ รับน้ อย *
จํานวน
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านเนื้อหาสาระที่ได้ รับน้ อย *
ร้อยละ
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านความพึงพอใจมีความพึงพอใจมาก *
จํานวน
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านความพึงพอใจมีความพึงพอใจมาก *
ร้อยละ
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านความพึงพอใจมีความพึงพอใจปานกลาง *
จํานวน
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านความพึงพอใจมีความพึงพอใจปานกลาง *
ร้อยละ
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านความพึงพอใจมีความพึงพอใจน้ อย *
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จํานวน
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดด้ านความพึงพอใจมีความพึงพอใจน้ อย *
ร้อยละ
มีผ้ทู ี่เคยนําข้ อมูลจากรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ ท้งั สิ้น *
จํานวน (คน)
มีผ้ทู ี่เคยนําข้ อมูลจากรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ ท้งั สิ้น *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเนื้อหาสาระส่ วนบทสรุ ปผู้บริหารไปใช้ ประโยชน์ *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเนื้อหาสาระส่ วนบทสรุ ปผู้บริหารไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยนําข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ นําเนื้อหาสาระส่ วนบทสรุปผู้บริหารไปใช้ ประโยชน์ *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ นําเนื้อหาสาระส่ วนบทสรุปผู้บริหารไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยนําข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเนื้อหาสาระส่ วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเนื้อหาสาระส่ วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ นําเนื้อหาสาระส่ วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ นําเนื้อหาสาระส่ วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยนําข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเนื้อหาสาระส่ วนสถานการณ์ แรงงานจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเนื้อหาสาระส่ วนสถานการณ์ แรงงานจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยนําข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ นําเนื้อหาสาระส่ วนสถานการณ์ แรงงานจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ นําเนื้อหาสาระส่ วนสถานการณ์ แรงงานจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยนําข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
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ผู้ตอบแบบสอบถามนําเนื้อหาสาระส่ วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเนื้อหาสาระส่ วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยนําข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ นําเนื้อหาสาระส่ วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ นําเนื้อหาสาระส่ วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยนําข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเนื้อหาสาระส่ วนตารางภาคผนวกจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามนําเนื้อหาสาระส่ วนตารางภาคผนวกจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยนําข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ นําเนื้อหาสาระส่ วนตารางภาคผนวกจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ นําเนื้อหาสาระส่ วนตารางภาคผนวกจังหวัดไปใช้ ประโยชน์ *
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยนําข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนบทสรุปผู้บริ หาร *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนบทสรุปผู้บริ หาร *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนบทสรุปผู้บริ หาร *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนบทสรุปผู้บริ หาร *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัด *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัด *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัด *
จํานวน (คน)
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ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัด *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนสถานการณ์ แรงงาน *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนสถานการณ์ แรงงาน *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนสถานการณ์ แรงงาน *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนสถานการณ์ แรงงาน *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนตารางภาคผนวก *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนตารางภาคผนวก *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนตารางภาคผนวก *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดส่ วนตารางภาคผนวก *
ร้อยละ
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ าควรปรับปรุงรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัด *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ าควรปรับปรุงรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัด *
ร้อยละ
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ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ าไม่ ควรปรับปรุงรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัด *
จํานวน (คน)
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ าไม่ ควรปรับปรุงรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัด *
ร้อยละ
ถ้ าตอบว่ าควรปรับปรุงรู ปแบบที่ควรปรับปรุง ได้ แก่
ระบุ

ถ้ าตอบว่ าควรปรับปรุงเนื้อหาสาระที่ควรปรับปรุง ได้ แก่
ระบุ

ถ้ าตอบว่ าควรปรับปรุงเนื้อหาด้ านอื่น ๆ ที่ควรปรับปรุง ได้ แก่
ระบุ

ส่ง

ห้ ามส่ งรหั สผ่ านใน Google ฟอร์ ม
ขับเคลื่อนโดย
Google ฟอร์ม

เนื้อหานี้มิได้ถูกสร้างขึ้นหรื อรับรองโดย Google

เปิ ดใช้งานการสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอ
แก้ไขแบบฟอร์มนี้

รายงานการละเมิด - ข้อกําหนดในการให้บริ การ - ข้อกําหนดเพิ่มเติม

การจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับคาจางของจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการคาจาง

แบบฟอรมรายงานและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2559
สํานักงานแรงงานจังหวัด .............................................
ณ วันที่ ............ เดือน......................... พ.ศ. ..............
เรื่อง

รายการ

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

1. การสรรหาอนุกรรมการอัตราคาจาง 1.1 คาเบี้ยประชุม
ขั้นต่ําจังหวัดในคณะกรรมการคาจาง
- ประธานอนุกรรมการ (1,250 บาท)
ชุดที่ 20 (ชุดใหม)
- อนุกรรมการ เลขานุการ และผูชวย เลขานุการ
ครั้งที่ 1 วันที่ ...... เดือน........พ.ศ........ คณะอนุกรรการ ..............คน X 1,000 บาท
ครั้งที่ 2 วันที่ ...... เดือน........พ.ศ........ 1.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ........ คน X ....... บาท
1.3 คาพาหนะ .........คน
1.4 คาวัสดุ
รวมเปนเงิน
2. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
2.1 คาเบี้ยประชุม
พิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด
- ประธานอนุกรรมการ (1,250 บาท)
- อนุกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ
(ครั้งที่ .........../..........
คณะอนุกรรมการ ............คน X 1,000 บาท
วันที่ ...... เดือน .........พ.ศ. ……...)
2.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ........ คน X ....... บาท
2.3 คาพาหนะ ......... คน
รวมเปนเงิน
3. การสํ ารวจค าใช จ ายที่ จํ าเป นของ - จางสํารวจคาใชจายที่จําเปนของแรงงานเพื่อพัฒนาฝมือ
แรงงานเพื่อพัฒนาฝมือ (แรงงานทั่วไป
(แรงงานทั่วไปแรกเขาทํางาน) ในภาคอุตสาหกรรม
แรกเขาทํางาน) ในภาคอุตสาหกรรม
จํานวน.............ชุด X ........ บาท
2.1 ขออนุมัตโิ ครงการ
เมื่อวันที่ .... เดือน ................ พ.ศ.............
2.2 ดําเนินการสํารวจระหวาง
วันที่ .... -.... . เดือน .................พ.ศ.............
2.3 บันทึกขอมูลแลวเสร็จเมื่อวันที่
..... เดือน .................... พ.ศ...........
รวมเปนเงิน
4. การสํารวจการจายคาจางตาม
- จางสํารวจ การจายคาจางตามมาตรฐานฝมือใน
มาตรฐานฝมือในตลาดแรงงานของ
ตลาดแรงงานของจังหวัด
จังหวัด
จํานวน.............ชุด X ........ บาท
4.1 ขออนุมัตโิ ครงการ
เมื่อวันที่ .... เดือน................พ.ศ...........
4.2 ดําเนินการสํารวจระหวาง
วันที่.... -.... .เดือน.................พ.ศ...........
4.3 บันทึกขอมูลแลวเสร็จเมื่อวันที่
..... เดือน .................... พ.ศ............
รวมเปนเงิน
รวมคาใชจาย ณ เดือน ...................................ทั้งสิ้น

บาท

(ลงชื่อ).........................................................ผูรายงาน
(ตําแหนง)...............................................................

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด …………………………….
ไตรมาสที่ ...... วันที่ ....... เดือน ................. พ.ศ. .................
ประเด็นเกี่ยวกับสถานการณทาง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และแรงงานของจังหวัด

ที่ประชุมรับทราบสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม
แรงงานของจังหวัด สรุปดังนี้ ......................................

...........................(ใสเรื่องสําคัญ).....................................

*** ใสความเห็นที่ประชุม ฝายนายจาง
ฝายลูกจาง และฝายรัฐบาล ***

ประเด็นเกี่ยวกับอัตราคาจางขั้นต่ํา

เรื่องอื่นๆ

- แจงการใชบังคับประกาศคณะกรรมการคาจางในเรื่องตางๆ
- พิจารณาผลการสํารวจขอมูลทีด่ าํ เนินการโดยจังหวัดในเรื่องที่เกี่ยวของกับการกําหนดอัตราคาจาง
- พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา , การกําหนดคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือ , การใชบังคับมาตรการดานคาจาง และอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
.............................................................(สรุปเรื่อง).........................................................................
*** ใสความเห็น / มติ ที่ประชุม ฝายนายจาง ฝายลูกจาง และฝายรัฐบาล ***

หมายเหตุ : ขอใหสรุปผลการประชุมตามแบบฟอรมนี้ และสงรายงานประชุมใหสํานักงานคณะกรรมการคาจางเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแตละไตรมาสภายในสองสัปดาห

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร
ดานแรงงานระดับจังหวัดฯ
กลุมพัฒนายุทธศาสตร

ที่

วัตถุประสงค/
สาระสําคัญของ
โครงการ

กิจกรรม

1. ทบทวน
คณะทํางานจัดทํา
แผนยุทธศาสตรดาน
แรงงานระดับจังหวัด
2. จัดประชุมหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อ
วิเคราะห SWOT
3. ประชุม
คณะทํางานระดับ
จังหวัดเพื่อทบทวน
แผนยุทธศาสตรดาน
แรงงานระดับจังหวัด
พ.ศ. 2559 - 2563
และจัดทําแผน
ยุทธศาสตรดาน
แรงงานระดับจังหวัด
พ.ศ. 2560 -2564
4. รับฟงความ
2. เพื่อใหทุกจังหวัด
คิดเห็นตอ (ราง)
มีการบูรณาการการ
แผนยุทธศาสตรดาน
ทํางานกับหนวยงาน
แรงงานระดับจังหวัด
ทั้งในและนอกสังกัด
จากผูมสี วนเกี่ยวของ
กระทรวงแรงงานในการ ทุกภาคสวน
จัดทํายุทธศาสตรดาน 5. เสนอผูวาราชการ
แรงงานระดับจังหวัด
จังหวัดเพื่อใหความ
เห็นชอบแผนฯ และ
สงกระทรวงแรงงาน
ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
(29 มกราคม 2559)

1 เพื่อใหจังหวัดมีแผน
ยุทธศาสตรดานแรงงาน
ระดับจังหวัดที่
สอดคลองกับแนวทาง
การพัฒนาประเทศ
ที่สําคัญ ไดแก กรอบ
ทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12
นโยบายที่สาํ คัญของ
รัฐบาล แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุม จังหวัด
และแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปของจังหวัด/กลุม
จังหวัด และปญหา /
ความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด
จังหวัด …………………………………………………………………………………….
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
ความสําเร็จ
งบประมาณ
เปาหมาย
(เมษายน – กันยายน 2559)
(บาท)
เชิงปริมาณ/
คุณภาพ
ผลงาน
ผลเงิน
งบรายจายอื่น แผนพัฒนา
เชิงปริมาณ
เบิกจาย (บาท)
ยุทธศาสตรดาน
ป 2559
- จํานวนแผน
…………………………
แรงงานระดับ
จํานวน
ยุทธศาสตรดาน
แรงงานระดับจังหวัด ..................... บาท จังหวัด
คิดเปนรอยละ (%)
…………………………
เชิงคุณภาพ
จํานวน 1 แผน
- รอยละความสําเร็จ
ของการจัดทําแผนฯ *เปน
ที่ผานความเห็นชอบ งบประมาณที่
จากผูวาราชการ กลุมพัฒนา
ยุทธศาสตร
จังหวัดภายใน
สนศ.โอนให)
เวลาที่กําหนด
(เกณฑ :
1. เสร็จตรงตาม
เวลาที่ไดกําหนดไว
ภายในวันที่ 29
มกราคม 2559
แสดงวามีความสําเร็จ
ในการดําเนินการ
รอยละ 100
2.กรณีจัดทําแผน
ไดแลวเสร็จแต
ลาชากวาเวลาที่
กําหนดไวมี
คารอยละลดลง
รอยละ 0.3 ตอวัน

ปญหาอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ที่

วัตถุประสงค/
สาระสําคัญของ
โครงการ

กิจกรรม
6. นําแผนงาน/
โครงการที่บรรจุใน
แผนฯ ไปเสนอ
ขอรับการจัดสรร
งบประมาณจาก
จังหวัด

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
เชิงปริมาณ/
คุณภาพ

งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
(เมษายน – กันยายน 2559)
ผลงาน

ผลเงิน

ปญหาอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

โครงการสนับสนุนการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงาน
ระดับจังหวัด
ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน

แบบฟอรมรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2559
โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด
ผลผลิต : ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรม : ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
(งบประมาณที่ไดรับ 36,000 บาท)
สํานักงานแรงงานจังหวัด
ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
รายละเอียด / รายการ
(ตัวอยางเชน)
1. การประชุมเพื่อจัดทํา
องคความรูการใหบริการ
ประชาชนในลักษณะ
คําถาม - คําตอบ เพื่อใช
เปนคูมือในการใหบริการ
ประชาชน/ตอบขอรองทุกข
รองเรียนดานแรงงาน
(ครั้งที่........../..........)
วันที่...เดือน.......พ.ศ. .....

คาใชจาย

จํานวนเงิน
ที่เบิกจายใน
เดือนปจจุบัน

1.1 คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม
...... คน x ...... บาท
1.2 คาอาหารกลางวัน
...... คน x ...... บาท
รวมเปนเงิน...................บาท
(ตัวอักษร..............................)

จํานวนเงิน
งบประมาณ
ที่เบิกจาย
คงเหลือ
ทั้งหมด

หมายเหตุ
(แนบสรุปผล
การประชุม
หรือรายงาน
การประชุมฯ)

2. การประชุม.................... 2.1 คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม
...... คน x ...... บาท
ครั้งที่ ........../.............)
2.2 คาอาหารกลางวัน
...... คน x ...... บาท
รวมเปนเงิน...................บาท
(ตัวอักษร.............................)
3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และ 3.1 คาวัสดุ อุปกรณสํานักงาน
3.2 คาใชจาย........................
คาใชจายตางๆ ในการ
ดําเนินงานการแกไขปญหา รวมเปนเงิน...................บาท
ความเดือดรอนของประชาชน (ตัวอักษร.............................)
ดานแรงงานระดับจังหวัด
4. อื่น (ระบุ)
รวม
ผูรายงาน
(
ตําแหนง
หมายเหตุ : รายงานผลการใชจายเงิน ทุกวันที่ 25 ของเดือน

)

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงานระดับจังหวัด (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559)
ผลผลิต : ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
กิจกรรม : ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
(งบประมาณที่ไดรับ 36,000 บาท)
สํานักงานแรงงานจังหวัด
ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.

ที่

หนวยงาน

1 สํานักงานแรงงานจังหวัด
2 สํานักงานจัดหางานจังหวัด
3 สถาบัน/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
4 สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัด
5 สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
รวม

หนวยงาน

จํานวนเรื่อง
ที่ไดรับ/
เรื่อง
(รอยละ) เพื่อทราบ
.
(
%)
.
(
%)
.
(
%)
.
(
%)
.
(
%)
.
( 100.0%)

หมายเหตุ : รายงานผลการดําเนินงานฯ ทุกวันที่ 25 ของเดือน

การดําเนินการ
เรื่องเพื่อพิจารณา
รวม
ยุติ อยูระหวางฯ

หมายเหตุ

2

แบบรายงานผลการแกไขปญหาความเดือดรอนดานแรงงานของประชาชน
สํานักงานแรงงานจังหวัด
ประจําเดือน
ที่

ประเภทเรื่องรองเรียน

1

แรงงานตางดาว

2

จัดหางานในประเทศ

3

จัดหางานไปตางประเทศ

4

การพัฒนาฝมือแรงงาน

5

กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน

6

การใชแรงงานหญิง การใช
แรงงานเด็ก การกระทําอัน
ไมเปนธรรม(ถูกลดเงินเดือน
ถูกบีบใหออกจากงาน ถูกให
ออกจากงาน ถูกเลิกจาง
โดยไมเปนธรรม เปนตน)
คาจาง คาลวงเวลา คาทํางาน
ในวันหยุด คาลวงเวลาใน
วันหยุด คาชดเชย สิทธิ
ประโยชนที่เปนตัวเงิน
กองทุนสงเคราะหลูกจาง
การจัดสวัสดิการแรงงาน

7

8

ชองทางการรองเรียน (จํานวนเรือ่ ง)

จํานวน เว็บ ดวย เอกสาร ทาง ผานศูนย
(เรื่อง) ไซต ตนเอง หนังสือ โทรศัพท ดํารงธรรม

สรุปรายละเอียดเรื่องรองเรียน

ผลการดําเนินการ (จํานวนเรื่อง)

เรื่อง
ยุติ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

หมายเหตุ

3

ที่
9

ประเภทเรื่องรองเรียน

การยื่นขอเรียกรองและไกล
เกลี่ยขอพิพาทแรงงาน/การ
วินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท
แรงงานและการกระทําอันไม
เปนธรรม/การจดทะเบียน
องคกรแรงงานและที่ปรึกษา
ดานแรงงานสัมพันธ
10 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
11 สถานประกอบการ
-ยังไมขึ้นทะเบียนนายจาง/ลูกจาง
- หักเงินแตไมนําสงเงิน
สมทบ/สงไมครบ
- ยังไมไดรับบัตรรับรองสิทธิ
การรักษาพยาบาล (นายจาง
ไมไดสงบัตรฯ ใหลูกจาง/
ยังไมเลือกโรงพยาบาล
- แจงรายละเอียดลูกจางเขาออกงานไมถูกตอง
- หักเงินสมทบขาด/เกิน
- ถูกสวมสิทธิ (นําบัตรปะจําตัวประชาชนไปขึ้นทะเบียน)
-นายจางไมแจงชื่อลูกจางออกจากงาน
- แจ งรายละเอี ยดเป นเท็ จ
นายจางนําบุคคล
อื่ นซึ่ งไม ใช ลู กจ าง มาขึ้ น
ทะเบียนประกันสังคม

ชองทางการรองเรียน (จํานวนเรือ่ ง)

จํานวน เว็บ ดวย เอกสาร ทาง ผานศูนย
(เรื่อง) ไซต ตนเอง หนังสือ โทรศัพท ดํารงธรรม

สรุปรายละเอียดเรื่องรองเรียน

ผลการดําเนินการ (จํานวนเรื่อง)

เรื่อง
ยุติ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

หมายเหตุ

4

ที่

ประเภทเรื่องรองเรียน

12 สถานพยาบาล
- การตรวจรักษาของแพทย
- การใหบริการของเจาหนาที/่
โรงพยาบาล
- การจายยา
- คาใชจาย
- ปฏิเสธการรักษา
13 ประโยชนทดแทนจาก
กองทุนประกันสังคม
- กรณีเจ็บปวย/ประสบอันตราย
- กรณีทันตกรรม
- กรณีคลอดบุตร
- กรณีทุพพลภาพ
- กรณีเสียชีวิต
- กรณีสงเคราะหบุตร
- กรณีชราภาพ
- กรณีวางงาน
14 ประโยชนทดแทนจาก
กองทุนเงินทดแทน
- คารักษาพยาบาล
- คาชดเชยการหยุดงาน
กรณีไมสามารถทํางานได
- คาทดแทนกรณีสูญเสีย
อวัยวะ
- คาทําศพ
- คาทดแทนกรณีเสียชีวิต
- คาฟนฟูสมรรถภาพ

ชองทางการรองเรียน (จํานวนเรือ่ ง)

จํานวน เว็บ ดวย เอกสาร ทาง ผานศูนย
(เรื่อง) ไซต ตนเอง หนังสือ โทรศัพท ดํารงธรรม

สรุปรายละเอียดเรื่องรองเรียน

ผลการดําเนินการ (จํานวนเรื่อง)

เรื่อง
ยุติ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

หมายเหตุ

5

ที่

ประเภทเรื่องรองเรียน

15 การให บริ การของเจ าหน าที่
และระบบของสํ านั กงาน
ประกันสังคม
- เจาหนาที่พูดจาไมสุภาพ
- ใหขอมูลไมชัดเจน
- ไมเต็มใจใหบริการ
- เจาหนาที่นําขอมูลไปเปดเผย
- ระบบอั ตโนมั ติ ของ 1506
ขัดของ
- โทรศั พท หมายเลข 1506
โทรติดยาก/รอสายนาน
- เ ว็ บ ไ ซ ต สํ า นั ก ง า น
ประกันสังคมขัดของ
- โทรศัพท สปส. สวนกลาง /
จังหวัด โทรติดยาก รอสายนาน
16 การให บริ การอื่ นๆของ
สํานักงานประกันสังคม
- ไม สามารถใช สิ ทธิ ประกั น
สุขภาพถวนหนาได เนื่องจาก
ติดสิทธิประกันสังคม
- โ ค ร ง ก า ร ส วั ส ดิ ก า ร
ผูประกันตน
- การเปลี่ยนโรงพยาบาล
- การยกเลิกขึ้นทะเบียนกองทุน
ประกั นสั งคมและกองทุ นเงิ น
ทดแทน
17 สิ ทธิ ประโยชน แรงงานไทยไป

ชองทางการรองเรียน (จํานวนเรือ่ ง)

จํานวน เว็บ ดวย เอกสาร ทาง ผานศูนย
(เรื่อง) ไซต ตนเอง หนังสือ โทรศัพท ดํารงธรรม

สรุปรายละเอียดเรื่องรองเรียน

ผลการดําเนินการ (จํานวนเรื่อง)

เรื่อง
ยุติ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

หมายเหตุ

6

ที่

ประเภทเรื่องรองเรียน

ชองทางการรองเรียน (จํานวนเรือ่ ง)

จํานวน เว็บ ดวย เอกสาร ทาง ผานศูนย
(เรื่อง) ไซต ตนเอง หนังสือ โทรศัพท ดํารงธรรม

สรุปรายละเอียดเรื่องรองเรียน

ทํ างานต างประเทศ (ขอคื น
ภาษี จากการไปทํ างาน
ตางประเทศ)
18 รองเรียนขาราชการ/
เจาหนาที่
(ระบุหนวยงาน ที่ชอง
หมายเหตุ)
19 เสนอแนะขอคิดเห็น
(ระบุหนวยงาน ที่ชอง
หมายเหตุ)
20 เรื่องอื่น ๆ
(ระบุหนวยงาน ที่ชอง
หมายเหตุ)
รวม

หมายเหตุ : รายงานผลการดําเนินงานฯ ทุกวันที่ 25 ของเดือน

ผูรายงาน
(
ตําแหนง

ผลการดําเนินการ (จํานวนเรื่อง)

เรื่อง
ยุติ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

)

หมายเหตุ

ผังกระบวนงานการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานแรงงาน
(การดําเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียน)
รองเรียนผานเว็บไซต

รองเรียนดวยตนเอง

รองเรียนทางเอกสาร
ื

รองเรียนทางโทรศัพท

รองเรียนผานศูนยดาํ รงธรรม
กระทรวงมหาดไทย

- เจาหนาที่สอบถามความตองการของประชาชน (กรณีทางโทรศัพท)
- เจาหนาที่พิจารณา วินิจฉัย สรุปขอเท็จจริงและความคิดเห็นเบื้องตน

เปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
กระทรวงแรงงาน
หรือไม

ใช่

- เจาหนาที่ลงทะเบียนรับเรื่อง พรอมใหรหัส เพื่อสะดวกตอการ
คนหาและจัดระบบการจัดเก็บเรือ่ ง
เจาหนาที่วินิจฉัยและสรุปความเห็นที่มีตอเรื่องรองเรียนโดยยอ
พรอมเหตุผล โดยจัดทําเปนหนังสือเสนอผูมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ

ไมใช
- ชี้แจงประชาชนใหทราบวา
ไมเกี่ยวของกับภารกิจ รง.
- แนะนําหนวยงานที่เกี่ยวของ

- ผูมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ ลงนามใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
ชวยเหลือและแจงผูรอง/ผูเกี่ยวขอทราบผลเบื้องตน

เรื่องรองทุกขฯ เกี่ยวของกับ 1 หนวยงาน
- หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปญหา
- สรุปรายงานผลตอจังหวัด/ผูรอง/ผูเกีย่ วของทราบ
ผลการแกไขปญหาจนกระทั่งเรือ่ งยุติ
- พรอมสําเนาเรื่องให สรจ. ทราบผลการแกไขปญหา
จนกระทั่งเรื่องยุติ

ผูรองรับทราบผล
การดําเนินการเบื้องตน
ภายใน 7 วันทําการ

เรื่องรองทุกขฯ เกี่ยวของมากกวา 1 หนวยงาน
- หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปญหา
- สรุปรายงานผลการแกไขปญหาสง สรจ. จนกระทั่งเรื่องยุติ
- สรจ. สรุปรายงานผลเสนอผูมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการทราบ
ผลการแกไขปญหา จนกระทั่งเรือ่ งยุติ
- แจงผูรอง/ผูเกีย่ วของทราบผลการแกไขปญหา จนกระทั่ง
เรื่องยุติ
หนวยงานตนเรื่องทราบผลการแกไขปญหา

- สรจ. รวบรวมผลการดําเนินการ
- จัดทําสถิติ วิเคราะหและประเมินสถานการณจากขอมูลการรองทุกข/รองเรียน เพื่อใชในการวางแผน
หมายเหตุ :

เป็ นขัน้ ตอนทีเ่ จ้าหน้าทีส่ าํ นักงานแรงงานจังหวัดรับผิดชอบ

โครงการปองกันปญหาการคามนุษย
ดานแรงงาน
กลุมพัฒนายุทธศาสตร

แบบรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ไตรมาสที่...................
หนวยงาน สํานักงานแรงงานจังหวัด ................................................................
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุมเปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน/หนวยนับ

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา จํานวนเงินเบิกจาย

ผูใหขอมูล ..............................................................................
ตําแหนง..................................................................................
วันที่ใหขอมูล..........................................................................

หมายเหตุ: โปรดดําเนินการสงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส moltraffic3458@gmail.com ภายในทุกสิ้นเดือนของแตละไตรมาส

