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บทที่ 1
บทนำ

ประกอบด้วย
• ความเป็นมาของการประเมินโครงการ
• วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
• กรอบการประเมินโครงการ
• ขอบเขตการประเมินโครงการ
• ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป็นมาของการประเมินโครงการ
กระทรวงแรงงานได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง “อาสาสมั ค รแรงงาน (อสร.)” ตั้ ง แต่ ปี พ .ศ. 2548
โดยได้ป รับ เปลี่ย นและขยายบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครที่อยู่ในความรับผิ ดชอบของหน่วยงานในสั งกัด
มาบูรณาการเป็นอาสาสมัครเพียงกลุ่มเดียว เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครมีประสิทธิภาพและ
มีความเป็นเอกภาพ จึงได้ออกระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. 2548 โดยระบุหน้าที่
ของอาสาสมัครแรงงานไว้โดยสรุป ดังนี้ “ประสานงานด้านแรงงานในพื้นที่ระหว่างประชาชนในหมู่บ้านและ
ชุ ม ชนกั บ กระทรวงแรงงานหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการขยายบริ ก ารด้ า นแรงงานไปสู่ ป ระชาชน
ในหมู่บ้ านและชุมชนอย่ างทั่วถึง เป็ น สื่ อกลางในการประชาสั มพันธ์เผยแพร่ความรู้ ให้ คำปรึกษา แนะนำ
ด้านแรงงาน รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานในพื้นที่ และส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง” ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 17 (๒) กำหนดให้สำนักงานแรงงานจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ
ดู แล ติ ดตามและประเมิ น ผลแผนการปฏิ บั ติ ราชการของส่ วนราชการสั งกั ดกระทรวงในเขตพื้ น ที่ จั งหวั ด
และกลุ่ มจั งหวัด ที่ ผ่ านมาเมื่ อ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงานได้ ก ำหนดให้
สำนั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ทุ ก จั งหวั ด ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของอาสาสมั ค รแรงงานระดั บ อำเภอ
และเมื่อ ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556 ประเมิ น ผลการปฏิบัติง านอาสาสมัค รแรงงานระดับ ตำบล
รู ป แบบการประเมิ น ผลใช้ CIPP-Model มาใช้ ใ นการประเมิ น ผล โดยพิ จ ารณ าจากสถานการณ์
และสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่/จังหวัด
สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่มีหน้าที่
ในการติดตามและประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนของกระทรวงแรงงาน
รวมทั้งอำนวยการและสนั บ สนุน หน่ วยงานระดับภูมิภาคทำหน้าที่ติดตามประเมินผล โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการ
ในการประเมินผลโครงการ/แผนงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ พบว่า โครงการการให้บริการ
ด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นโครงการที่มี
ความต้ อ งการในการดำเนิ น การประเมิ น ผลมากที่ สุ ด เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ก ารของสำนั ก งาน
ปลั ด กระทรวงแรงงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จึ งได้ ข ออนุ มั ติ ป ลั ด กระทรวงแรงงานจั ด สรร
งบประมาณให้สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ “โครงการประเมินผลการให้บริการด้านแรงงาน
ในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” สำหรับกรอบการประเมิน
ได้พิจารณาทบทวนจากประเด็นการประเมินผลของปี 2554 – 2556 และความสอดคล้องของความต้องการ
อาสาสมัครแรงงานกับภารกิจการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด ประกอบกับทฤษฎีระบบ (System
Theory) ซึ ่ง พิ จ ารณาองค์ป ระกอบ 3 ด้า น ได้แ ก่ ด้ า นปัจ จั ย นำเข้า ( Input) ด้ า นกระบวนการ
(Process) และด้านผลที่ได้ (Product) พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในฐานะที่อาสาสมัครแรงงาน
ทำหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานในการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/จังหวัด เป็นสื่อกลาง
ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประสานงานระหว่างแรงงานกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงานในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเพื่อศึกษาปัจจัยต่อความสำเร็จของการพัฒนางานอาสาสมัครแรงงาน และให้ได้
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ข้ อ เสนอแนะแนวทางในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ งงานอาสาสมั ครแรงงาน เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการให้ บริ การ
ด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
1.๒ วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
1.2.1 เพื่ อศึ กษา วิเคราะห์ ระดั บความสำเร็จของการพั ฒ นางานอาสาสมัค รแรงงานในมิ ติ
ความสอดคล้องของความต้องการอาสาสมัครแรงงานกับภารกิจการให้ บริการด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด
ปทุมธานี พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่
1.2.2 เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ น ำข้ อ เสนอแนะแนวทางไปพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง งาน
ด้านอาสาสมัครแรงงานเพื่อให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.3 กรอบการประเมินโครงการ
กำหนดกรอบแนวทางการประเมินผลโครงการการให้ บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงาน
ระดั บ ตำบล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบสำคั ญ คื อ ความสอดคล้ อ งของ
ความต้องการอาสาสมัครแรงงานกับภารกิจการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด และองค์ประกอบของตัวแบบ
การประเมินผลตามทฤษฎีระบบ (System theory) 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ
(Process) และด้านผลที่ได้ (Product) ซึ่งมีกรอบประเด็นการประเมินผล ข้อคำถาม และตัวชี้วัดการดำเนิน
โครงการฯ ดังนี้
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กรอบและประเด็นการประเมินผลโครงการประเมินผลการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่
โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงสร้างกรอบการประเมินผลตามรูปแบบทฤษฎีระบบ (System theory) และประเด็นความสอดคล้องกับ
ความต้องการ อสร. กับภารกิจการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด
ความสอดคล้อง
ของความต้องการ
อาสาสมัครแรงงาน
กับภารกิจการให้บริการ
ด้านแรงงาน
ในพื้นที่/จังหวัด
- ความสอดคล้อ งของ
การด ำเนิ น งาน ของ
อสร. กั บ ภารกิ จ การ
ให้บริการด้านแรงงาน
- ความต้องการให้ อสร.
ช่ว ยปฏิบ ัต ิง านตาม
ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน
ในสั ง กั ด กระทรวแรง
งานในจังหวัด
- คุ ณ สมบั ติ ข อง อสร.
ที่หน่วยงานต้องการต่อ
การปฏิบัติงาน
- สวัสดิการที่นอกเหนือ
จากค่าตอบแทนที่ อสร.
ควรได้รับ

System theory
ปัจจัยนำเข้า
(Input)
- ความเพีย งพ อของ
บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบ
การปฏิบัติงานของ อสร.
- ความเพี ยงพ อของ
งบ ป ระม าณ สำห รั บ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ อสร.
- ความเพี ยงพ อของ
ยาน พ าห น ะที่ ใช้ ใน
ประสานงานกั บ อสร. ใน
พื้นที่/จังหวัด
- ความเพีย งพอของ

สื่อประชาสั มพันธ์ด้าน
แ รงงาน ที่ ใช้ ใน ก าร
ปฏิบัติงานของ อสร.
- ความรู้ความเข้าใจใน
หน้าที่/ภารกิจที่กำหนด
ให้ อสร. ปฏิบัติ
- ความเพี ย งพอ ของ
อสร.ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
พื้นที่/จังหวัด

กระบวนการ
(Process)

ผลที่ได้
(Product)

- การบริหารจัดการในการ
ผลผลิต (Output)
ดำเนิ น การรั บ สมั ค รและ
- จำนวนประชาชนวัย
การขึ้นทะเบียน อสร.
แรงงานในพื้ นที่ /จั งหวั ด
- การดำเนิ นงานด้ าน อสร.
ที่ได้รับบริการจาก อสร.
ของหน่ วยงานในสั งกั ดและ
ระดั บ ตำบลประสาน
อสร. ตามขั้นตอนที่กำหนดใน
ความต้ อ งการภารกิ จ
แนวทางการปฏิ บั ติ งานพี่
การให้ บริการด้านแรงงาน
เลี้ยง อสร. ปี 2561
(ชี้เป้ า) และนำส่ งให้ สรจ.
- ความรู้ ความเข้ าใจในงาน
(อสร. ที่ได้รับค่าตอบแทน
บริการด้านแรงงานและภาระ
1 คน ต่อผู้รับบริการ 30
งานของ อสร.
คนต่อปี)
- การสนับสนุนการปกิบัติงาน

แก่ อสร. ของหน่ วยงานใน
ผลลัพธ์ (Outcome)
สั งกั ดกระทรวงแรงงานใน
- ผู้ ท่ี ผ่ านการคั ดกรอง
จังหวัด
เพื่อส่งต่อบรรลุเป้าหมาย
- ความเหมาะสมของการ
ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 4๐
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของ อสร. ระดับตำบล
- การบริหารงบประมาณ
- การมีส่วนร่วมของ อปท.
ในการสนั บ สนุ น ภารกิ จ
ของกระทรวงแรงงานผ่าน
เครือข่าย อสร. ในพื้ น ที่ /
จังหวัด

รายงานผลการประเมินโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
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1.4 ขอบเขตการประเมินโครงการ
1.4.1 ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ การประเมิ น ผลโครงการการให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงานในพื้ น ที่
โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในจังหวัดปทุมธานี
1.4.2 ขอบเขตด้ า นประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ ก ำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ประกอบด้วย
1) แรงงานจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านอาสาสมัครแรงงาน
1 คน
2) หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่
4 คน
ที่เป็นพี่เลี้ยง อสร. (4 หน่วยงาน) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
(จาก สสจ. สพจ/สพภ. สสค. และ สปจ.)
3) อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลทุกตำบล
60 คน
(หากได้ไม่ครบอันเนื่องมาจากมี อสร. ตำบลบางส่วนลาออก และยังไม่มีการแต่งตั้งใหม่
จำนวนที่สอบถามต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของจำนวน อสร. ตำบลทั้งหมด)
4) ประชาชนผู้เคยได้รับบริการจากอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล โดยอ้างอิงการกำหนด
ตั ว อย่ า งตามสั ด ส่ ว นประชากรโดยวิ ธี ก ารของ Taro Yamane (1973) ณ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95%
ค่าความคลาดเคลื่อน + 5% ซึ่งมีจำนวนตัวอย่างรวม
95 คน
5) ผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 คน ต่ออาสาสมัครแรงงานระดับตำบล 1 คน
60 คน
1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ บ ริ ห ารของกระทรวงแรงงานได้ รั บ ทราบผลการดำเนิ น งาน ปั ญ หา อุ ป สรรคในโครงการ
การให้บริการด้านแรงงานในพื้น ที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และหน่ว ยงานที่รับ ผิดชอบได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒ นาการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน
ที่มีป ระสิ ทธิภ าพมากยิ่ ง ขึ้น ต่ อ ไป

รายงานผลการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
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บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย
•
•
•
•
•
•

สาระสำคัญจากการทบทวนโครงการ
แนวคิดและรูปแบบการประเมินผลที่นำมาใช้
การประเมินผลรูปแบบทฤษฎีระบบ System Theory
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานที่ผ่านมา
แนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการกิจกรรมประสาน
การให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงาน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.1 สาระสำคัญจากการทบทวนโครงการ
2.1.1 ความเป็นมาของการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน
กระทรวงแรงงานเป็นองค์กรที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง มีภารกิจ
ที่ต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบ ให้มีค วามรู้ ความสามารถ มีโอกาสได้ทำงาน
มีร ายได้ในการประกอบอาชีพ โดยการจัดหางาน การฝึกอาชีพ การพัฒ นาทัก ษะฝีมือ แรงงาน ตลอดจน
การดูแ ลคุ้ม ครองผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง สถานประกอบกิจการให้ได้รับความเป็นธรรม และเข้าถึงสิทธิประโยชน์
จากระบบประกันสังคม ปัญหาด้านแรงงานเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน การนำภารกิจของกระทรวงแรงงาน
ไปให้บริการและช่วยเหลือประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประสบปัญหาด้านแรงงาน ให้ได้รับความช่วยเหลือและแก้ไข
ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์และครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงลำพังเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจึงเป็นไปได้ยากยิ่ง
เนื่อ งจากข้อ จำกัด ด้านโครงสร้า งอัต รากำลัง และมีห น่ว ยงานสั งกัด ในส่ว นภู มิ ภ าคเพีย งแค่ร ะดับ จัง หวั ด
กระทรวงแรงงานจึงเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่ วนร่วมในการดำเนินงานโดยการสร้างเครือข่ายในรูปแบบ
ของ “อาสาสมัครแรงงาน” ทำหน้ าที่ ให้ ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสั มพันธ์งานด้านต่างๆ ของกระทรวงแรงงาน
ตลอดจนแจ้งเบาะแสข้อมูลความเคลื่อนไหวสถานการณ์แรงงาน ติดต่อประสานงานกับคนหางานหรือผู้ใช้แรงงาน
ในพื้นที่ในเบื้องต้นให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ปั จจุบั นการดำเนิ นภารกิจขององค์กรต่างๆ ได้ให้ ความสำคัญต่อการดำเนินงานแบบ “องค์รวม” หรือ
“บูรณาการ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 กระทรวงแรงงานจึงได้ปรับเปลี่ยนและขยายบทบาทหน้าที่ ของ
“อาสาสมัคร” ที่อยู่ในความรับ ผิด ชอบของหน่ว ยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงานมาบูร ณาการ เป็น
“อาสาสมัครแรงงาน (อสร.)” และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานมีความเป็นเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ จึงได้ออกระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. 2548 และให้มีการจัดตั้ง
อาสาสมัครแรงงานให้ครบทุกตำบลโดยจะได้รับค่าตอบแทนคนละ 600 บาท/เดือน จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อาสาสมั ค รแรงงานจึ ง มี บ ทบาทสำคั ญ มากยิ่ ง ขึ้ น ในฐานะเป็ น สื่ อ กลางและผู้ ป ระสานข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ด้านแรงงานระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด
รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ สำคั ญ อื่ น ของกระทรวงแรงงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
ของการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานที่ตั้งไว้ต่อไป
2.1.2 ความหมายของอาสาสมัครแรงงาน
อาสาสมัครแรงงาน หมายถึง ผู้ ที่พร้อมจะเสี ยสละเพื่ อสั งคม โดยมีความสมัครใจทำงานให้ กับกระทรวง
แรงงาน โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ซึ่งอาสาสมัคร
แรงงานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะ “สื่อกลาง” ทำหน้าที่เป็นข้อต่อระหว่างประชาชนในพื้นที่/ชุมชนกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปั ญหาด้านแรงงานใน
พื้นที่/ชุมชน
2.1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน
1) เพื่ อเป็ น สื่ อ กลางในการประชาสั มพั น ธ์ เผยแพร่ข้อ มูล ข่าวสารด้านแรงงานแก่ ป ระชาชน
ในพื้นที่ให้ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง
2) เพื่อทำหน้าที่สร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระความรู้เกี่ ยวกับการให้ บริการและสิ ทธิประโยชน์
ต่ างๆ เบื้ อ งต้ น ตามกฎหมายแรงงานให้ แ ก่ ค นหางาน ผู้ ใช้ แ รงงานรวมทั้ งประชาชนในพื้ น ที่ เพื่ อ ป้ อ งกั น
การหลอกลวงเกี่ยวกับการหางานและการใช้แรงงาน
รายงานผลการประเมินโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
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3) เพื่ อทำหน้ าที่ เป็ นผู้ ประสานงานเบื้ องต้นระหว่างคนหางาน ผู้ ใช้ แรงงาน ตลอดจนประชาชน
ในพื้นที่ กรณีเกิดปัญหาการหลอกลวงหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงาน เป็นต้น
4) เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและความเคลื่อนไหวด้านแรงงานเบื้องต้นในพื้นที่
หรือ ข้อ มูล อื่น ตามที ่ห น่ว ยงานต้อ งการและจัด ส่ง ข้อ มูล ดังกล่าวให้แ ก่ก ระทรวงแรงงาน หรือ หน่ว ยงาน
ในจังหวัดที่สังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อนำไปพิจารณาวางแผนการดำเนินงานด้านแรงงานในพื้นที่ต่อไป
2.1.4 ประเภทของอาสาสมัครแรงงาน
อาสาสมัค รแรงงานตามระเบีย บกระทรวงแรงงานว่า ด้ว ยอาสาสมัค รแรงงาน พ.ศ. 2548
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อาสาสมัครแรงงานในประเทศ ใช้ชื่อย่อว่า “อสร.ท” และอาสาสมัครแรงงาน
ในต่างประเทศ ใช้ชื่อย่อว่า “อสร.ต.” ปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีมีอาสาสมัครแรงงานได้รับค่าตอบแทน 60 คน
ไม่ได้รับค่าตอบแทน 200 คน
2.1.5 คุณสมบัติของอาสาสมัครแรงงาน
1) อาสาสมั ครแรงงานในประเทศ (อสร.ท) คือ บุ คคลที่ ได้รับ การแต่ งตั้ งโดยปลั ด กระทรวง
แรงงาน (ในเขตกรุงเทพมหานคร) และโดยผู้ว่าราชการจังหวัด (ในส่วนภูมิภาค) และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1.1) มีสัญชาติไทย และอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
(1.2) มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(1.3) สมัครใจและเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน
2) อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ (อสร.ต.) คือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยหัวหน้าคณะผู้แทน
ในการบริหารราชการในต่างประเทศและต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(2.1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
(2.2) มีภูมิลำเนา หรือมีถิ่นพำนัก หรือประกอบอาชีพ หรือเป็นแรงงานอยู่ในประเทศนั้น
(2.3) มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2.4) สมัครใจ และเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน
2.1.6 การสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครแรงงาน
บุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นอาสาสมัครแรงงานในประเทศ สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัคร
แรงงานในประเทศได้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร สมั ครที่ สำนั กงานปลั ดกระทรวงแรงงาน สำนั กตรวจและประเมิ นผล
กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ส่วนภูมิภาคสมัครได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด บุคคลผู้มี
คุณสมบัติเป็นอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ
ได้ที่ สำนักงานแรงงานในประเทศทุกประเทศที่มีสำนักงานแรงงานตั้งอยู่
เมื่ อได้ บุ คคลผู้ ผ่ านการคั ดเลื อกแล้ วให้ ดำเนิ นการดั งนี้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ สำนั กตรวจ
และประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค เสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปลัดกระทรวงแรงงาน
เพื่อแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครแรงงาน ในส่วนภูมิภาคให้เสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้
เป็นอาสาสมัครแรงงาน และในต่างประเทศให้ สำนักงานแรงงานในต่างประเทศเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ หัวหน้า
คณะผู้แทนในการบริหารราชการในต่างประเทศเป็นผู้พิจารณา เพื่อแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ
2.1.7 หน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน
การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงานให้แสดงบัตรประจำตัว โดยอาสาสมัครแรงงานมีหน้าที่ดังนี้
1) อาสาสมัครแรงงานในประเทศมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
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(1.1) ประสานงานด้ านแรงงานในพื้ นที่ ระหว่างประชาชนในหมู่ บ้ านและชุมชนกับกระทรวง
แรงงานหรือหน่ว ยงานอื่น ที่เกี่ย วข้อง ในการขยายบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
อย่างทั่วถึง
(1.2) เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำด้านแรงงาน
ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
(1.3) รวบรวมข้ อ มู ล พื้ น ฐานด้ านแรงงานในพื้ น ที่ ซึ่ งกระทรวงแรงงานสามารถนำมาใช้
วางแผนในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(1.4) ส่ง เสริม ประชาชนให้ม ีส ่ว นร่ว มในการป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หาด้า นแรงงาน
ในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง
(1.5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานที่ได้รับมอบหมาย
2) อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(2.1) ให้ คำปรึ กษาแนะนำเกี่ยวกั บการปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย และระเบี ยบด้ านแรงงานให้ กั บ
คนไทยในต่างประเทศ
(2.2) รวบรวมข้ อ มู ล เหตุ ก ารณ์ และปั ญ หาข้ อ ขั ด แย้ ง ด้ า นแรงงานที่ เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่
ที่รับผิดชอบและรายงานต่อสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ หรือสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ
(2.3) ประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นแรงงานของสำนั ก งานแรงงานไทย
ในต่างประเทศหรือสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศให้แก่คนไทยในต่างประเทศ
(2.4) สำรวจติดตามสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทยในต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ให้ความช่วยเหลือ
(2.5) ส่งเสริมให้มีการรวมตัวของแรงงานไทยในต่างประเทศ เพื่อจัดกิจกรรมด้านแรงงาน
อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
(2.6) ประสานความช่วยเหลือด้านแรงงานระหว่างแรงงานไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
(2.7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานที่ได้รับมอบหมาย
2.1.8 ระยะเวลาและการสิ้นสุดสภาพการเป็นอาสาสมัครแรงงาน
ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. 2548 กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติ
หน้าทีแ่ ละสิ้นสุดสภาพการเป็นอาสาสมัครแรงงาน ดังนี้
ระยะเวลา (1) อาสาสมั ค รแรงงานในประเทศ มี ระยะเวลาการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ค ราวละ 3 ปี
(2) อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่คราวละ 1 ปี และ ( 3) อาสาสมัครแรงงาน
ซึ่งพ้นจากหน้าที่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
การสิ้น สุดสภาพเป็ น อาสาสมัครแรงงาน (1) ตาย (2) ลาออก และ (3) ปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าคณะผู้แทนฯ ให้ออก เพราะขาดคุณสมบัติ หรือกระทำการอันอาจเป็นผลเสียหาย
แก่ทางราชการ
เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ หรือสิ้นสุดสภาพการเป็นอาสาสมัครแรงงานแล้ว
ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ ส ำนั กตรวจและประเมินผลเป็ นผู้ เสนอปลั ดกระทรวงแรงงาน ในส่ ว นภู มิภ าค
ให้สำนักงานแรงงานจังหวัดเป็นผู้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ในต่างประเทศให้สำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ
ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล เป็นผู้เสนอหัวหน้าคณะผู้แทนฯ เพื่อมีคำสั่งให้พ้นจาก
หน้าที่
2.1.9 สิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครแรงงาน
ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัคร
แรงงานไว้ ดังนี้
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๑) อาสาสมั ครแรงงานอาจได้ รับค่ าใช้จ่ ายที่ จำเป็ นในการปฏิ บั ติหน้ าที่ และสิ ทธิ ประโยชน์ อย่ างอื่ น
ตามหลักเกณฑ์ที่ปลัดกระทรวงแรงงานกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
2) อาสาสมัครแรงงานที่ปฏิบัติงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ให้ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือหัวหน้าคณะผู้แทน คัดเลือกเพื่อเข้ารับโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่น
2.1.10บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
กระทรวงแรงงานได้ ทำบั นทึ กข้ อตกลงในการปฏิ บั ติ งานของอาสาสมั ครแรงงานกั บองค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น กระทรวงมหาดไทย สมาคมองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดแห่ งประเทศไทย และสมาคมองค์ การบริหาร
ส่วนตำบลแห่งประเทศไทย โดยที่กระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทย มีความเห็นร่วมกันที่จะส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เข้ามา
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงแรงงานผ่ านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ เพื่อให้ อาสาสมัคร
แรงงานปฏิบัติภารกิจของกระทรวงแรงงานในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ
โดยสาระของบันทึกข้อตกลงมีดังนี้
1) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ อ าสาสมั ค รแรงงาน สำรวจและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ านแรงงานในพื้ น ที่
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายและแผนของรัฐ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาของประชาชนด้านแรงงาน
2) ส่งเสริม สนับสนุนให้อาสาสมัครแรงงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่
3) ส่งเสริม สนับสนุ นให้ประชาชนในพื้นที่สามารถหางานทำและได้รับการคุ้มครอง รวมทั้งมีความรู้
ความเข้าใจในการไปทำงานต่างประเทศและการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่างๆ โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมพิจารณานำแผนงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน บรรจุอยู่ในแผนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสนับสนุนให้มีการยกระดับฝีมือแรงงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
5) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ การคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
6) ส่ งเสริ ม สนั บสนุ นให้ ประชาชนในพื้ นที่ ได้ รั บความรู้ และบริ การด้ านประกั นสั งคม เพื่ อให้ มี
หลักประกันที่มั่นคง โดยเฉพาะผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2530
สรุป การทำงานของอาสาสมัครแรงงานเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ตรงตามความต้องการ โดยบูรณาการภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ดังนี้ (1) อาสาสมัครแรงงานเป็น
ผู้ ประสานและจั ดเก็ บข้ อมูลความต้องการด้านแรงงานของประชาชนในพื้ นที่ /ชุ มชน ส่ งให้ สำนั กงานแรงงานจังหวัด
(2) สำนักงานแรงงานจังหวัดดำเนินการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน เพื่อคัดกรองส่งต่อผู้ขอรับ
บริการด้านแรงงานไปยังหน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 แนวคิดและรูปแบบการประเมินผลที่นำมาใช้
2.2.1 ความหมายของการประเมินโครงการ มีผู้ให้ความหมายของการประเมินโครงการไว้หลายทัศนะดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2525 : 502) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการ
ว่าการประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้วิธีการวิจัยเพื่อหาข้อมูลที่เป็นจริง
และมีความเชื่อถือได้ของโครงการแล้วพิจารณาตัดสินว่าโครงการนั้นถึงวัตถุประสงค์หรือไม่ และด้วยคุณภาพ
ของความสำเร็จนั้นเป็นเช่นใด
ประชุม รอดประเสริฐ. (2545 : 13) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ
ในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของการดำเนินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อย
ของโครงการนั้ นอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพื่อการดำเนินงานต่อไปหรือจะยุติการ
ดำเนินงานโครงการนั้นเสีย
รายงานผลการประเมินโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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สมคิด พรมจุ้ย. (2542 : 84) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง กระบวนการ
ที่ทำให้เกิดสารสนเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารสนเทศในการตัดสินสัมฤทธิผลของโครงการ
สุวิมล ติรกานันท์. (2543 : 2-3) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง กระบวนการ
ที่เกิดขึ้น ในทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการพิจารณาดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้
การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างทันท่วงที
สุรชัย วงค์คำ. (2543 : 12) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง เป็นกระบวนการ
ตรวจสอบ ตัดสินใจ ตามขอบเขต หาทางเลือกที่เหมาะสมทุกขั้นตอน
ทวีป ศิริรัศมี. (2544 : 114) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง กระบวนการ
ในการแสวงหาสารสนเทศ เพื่อการกำหนดคุณค่าของสิ่งใดๆ อย่ างใดอย่างหนึ่ง อย่างเป็นระบบระเบียบ
และมีหลักเกณฑ์ที่สมเหตุสมผล และเชื่อถือได้
มยุรี อนุมานราชธน. (2546 : 286) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง การออกแบบ
การวิจัยประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสรุปการวิจัยที่มีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น
มากที่สุดในสถานการณ์หนึ่งๆ
จากการศึกษาความหมายของการประเมินโครงการที่มีผู้ให้ความหมายไว้หลายทัศนะนั้น สรุปได้ว่า
การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ในการดำเนินโครงการนั้นอย่างเป็นระบบ
แล้วนำสารสนเทศที่ได้มาตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการเพื่อที่จะดำเนินโครงการนั้นต่อไป ซึ่งเป็นทางเลือก
ทีเ่ หมาะสมเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดต่อผลผลิตตามจุดประสงค์ของโครงการที่คาดหวังไว้ หรือยุติโครงการ
นั้นกรณีเกิดผลกระทบในทางลบมากกว่าทางบวก
2.2.2 วัตถุประสงค์การประเมินโครงการ เนื่องจากการประเมินผลเป็นการหาแนวทางในการตัดสินใจ
โดยไม่มีเป้าหมายเพื่อการค้นหาความรู้อย่างการวิจัย แต่จะมุ่งค้นหาสิ่งที่โครงการได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรดำเนิ น การต่ อไปตามวัต ถุป ระสงค์ข องโครงการ หรือศึ กษาระหว่างดำเนิ น โครงการนั้ น มีปั ญ หาใดว่า
ควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการ ซึ่งอาจจะพิจารณาเกี่ยวกับการประเมินผลได้ ดังนี้
๑) การประเมินเป็ นเครื่องมือในการบริห ารและการวางแผนอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองต่อ
ภารกิจความต้องการของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) เพื่อทราบความก้าวหน้า สภาพ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค
๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ ยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น
๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ
5) เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินงาน/โครงการ หรือ
แผนงานต่ าง ๆ เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บรรลุ วั ต ถุป ระสงค์กั บ ให้ เกิ ด ประโยชน์ กับ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ประชาชนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
การประเมิ น โครงการมี ห ลั ก การสำคั ญ และความจำเป็ น ซึ่ งจะต้ องพิ จารณาจากความหมาย
และความสำคัญของการประเมินเป็นสำคัญ ดังนี้
การประเมิ น (Evaluation) หมายถึง กระบวนการตั ด สิ น คุ ณ ค่ าของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งตามตั ว ชี้วั ด
โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้น การประเมินโครงการจึงหมายถึงการตัดสิน
คุ ณ ค่ าของโครงการ โดยเก็ บ ข้ อ มู ล จากตั ว ชี้ วัด ที่ ก ำหนดขึ้ น และนำข้ อ มู ล มาเปรีย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ห รื อ
มาตรฐานเพื่อแสดงถึงความสำเร็จของโครงการ
จากความหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการประเมินจะต้องเกี่ยวข้องกับคำ ๓ คำ คือ ตัวชี้วัด เกณฑ์
และมาตรฐาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน จึงขออธิบายความหมายของคำทั้ง ๓ คำ ดังนี้
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ตัวชี้วัด (Key performance Indication : KPI) หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปรหรือค่าที่สังเกตได้
ซึ่งใช้บ่งบอกถึงสถานภาพหรือสะท้อนลักษณะหรือผลของการดำเนินงาน
เกณฑ์ (Criteria) หมายถึง ระดับที่แสดงถึงความสำเร็จของการดำเนินงานหรือผลที่ได้รับ
มาตรฐาน (Standard) หมายถึ ง ระดั บ การปฏิ บั ติ ที่ แ สดงถึ ง ความสำเร็ จ อั น เป็ น ที่ ย อมรั บ
โดยทั่วไปตัวอย่างการประเมินผลผลิตของโครงการโดยตรง (Output Evaluation) ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรง
ทันทีจากโครงการ สามารถพิจารณาการบรรลุผลเบื้องต้นได้จากตัวชี้วัดในเรื่องเวลา งบประมาณที่ใช้ สัดส่วน
ของงานที่ทำเสร็จ และสัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัด
การบรรลุ ผ ลเบื้ อ งต้ น ของ ๑. เวลาที่เสร็จ
โครงการ
๒. งบประมาณที่ใช้
๓. สัดส่วนของงานที่ทำเสร็จ
๔. สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับผล

เกณฑ์
งานเสร็จก่อนเวลาหรือทันเวลาที่กำหนด
งบประมาณที่ใช้จริงน้อยกว่าหรือเท่ากับ
งบประมาณที่ได้รับ
งานเสร็จ ๑๐๐% ตามเป้าหมาย
พื้นที่เป้าหมายได้รับผลอย่างน้อย ๙๐%

2.2.3 ความสำคัญของการประเมิน ในการดำเนินโครงการจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
จะต้องทราบถึงความเป็นไปได้ ความพร้อม ความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการ ดังนั้นข้อมูล ที่ได้จากการประเมิน
จะช่วยตอบคำถามต่าง ๆ ได้ ถ้าการดำเนินงานปราศจากการประเมิน ผู้ปฏิบัติจะไม่ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ความพร้อม ความเหมาะสมของการดำเนิ นงานและเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน ก็จะไม่ทราบว่าผลการดำเนินงานเป็น
อย่ างไรบ้ าง ควรยกเลิ ก หรื อปรั บหรื อขยายโครงการหรือไม่ อย่ างไร ทั้ งนี้ เพราะไม่ มี สารสนเทศจากการประเมิ น
มาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจนั่นเอง ดั งนั้นสารสนเทศที่ได้จากการประเมินจึงเป็นสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการ
ตั ดสิ นใจของผู้ บริ หารหรื อผู้ มี อำนาจในการตั ดสิ นใจ ผู้ ประเมิ นจึ งมี บทบาทสำคั ญในการนำเสนอผลการประเมิ น
ในลักษณะที่เหมาะสมกับผู้ใช้ผลการประเมินแต่ละกลุ่ม
ผู้ทำหน้าที่ประเมินสามารถแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่มคือ
๑) ผู้ ประเมิ นภายใน (Internal Evaluator) ได้ แก่ ผู้ ประเมิ นที่ เป็ นบุ คคลที่ ปฏิ บั ติ งานในโครงการนั้ น
ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อโครงการนั้นโดยตรง
๒) ผู้ประเมินภายนอก (External Evaluator) ได้แก่ ผู้ประเมินที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน
ในโครงการและไม่มีส่วนในการดำเนินการโครงการนั้นโดยตรง ซึ่งอาจเป็นบุคคลจากหน่วยงานอื่นภายใต้สังกัดเดียวกัน
แต่อยู่นอกโครงการหรืออาจเป็นบุคคลต่างสังกัดก็ได้
กรณีที่ผู้ประเมินเป็นบุคคลภายนอก ผู้ประเมินจะต้องพยายามสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในโครงการว่า การประเมินไม่ใช่การจับผิดแต่เป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ
โดยเฉพาะนำเสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ มี อ ำนาจในการตั ด สิ น ใจ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะเป็ น ทางเลื อ กสำคั ญ
เพื่อประกอบการตัดสินใจต่อการดำเนินโครงการว่าจะปรับขยาย เปลี่ยนแปลงโครงการในลักษณะใดจึงจะเหมาะสม
ทั้งนี้ เพื่ อให้ ผู้ ป ฏิบั ติงานในโครงการเกิด ความรู้สึ กที่ ดีต่อการประเมิน และยอมรับการประเมิน ว่ากิจกรรม
สร้างสรรค์ไม่ใช่ทำลายซึ่งจะส่งผลต่อการให้ความร่วมมือในการเก็บและรวบรวมข้อมูลของผู้ประเมิน
บุคคลที่จะเป็นนักประเมินที่ดี ควรจะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้
๑) เข้าใจในสิ่งที่ต้องการประเมินอย่างชัดเจน เพื่อนำไปสู่การวางแผนและดำเนินการประเมิน
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) ควรเป็นนักวิจัยที่ดี เพราะข้อมูลที่ใช้ในการประเมินเกิดจากกระบวนการวิจัย ดังนั้น การประเมินจะมี
คุณภาพก็ต่อเมื่อเริ่มจากการได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ความแตกต่างของการวิจัยและการประเมินอยู่ที่การวิจัยเน้นการสร้าง
รายงานผลการประเมินโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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องค์กรความรู้ใหม่ สนใจความจริง (Fact) ของสิ่งต่าง ๆ แต่การประเมินเน้นการตัดสินคุณค่า มุ่งผลในทางปฏิบัติ คือ
การนำไปใช้ประโยชน์ การประเมินจึงมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกว่า
๓) ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเชิงปรัชญา คือนอกจากนักประเมินจะต้องมีความรู้ทฤษฎีการประเมินและ
รูปแบบต่างๆ แล้ว นักประเมินจำเป็นต้องรู้จักพิจารณาเบื้องหลังแนวความคิดของการสร้างทฤษฎีการประเมินแต่ละ
ทฤษฎีด้วย เพราะนักประเมินจะต้องทำหน้ าที่เป็นผู้ตัดสิ นคุณค่า ดังนั้นจึงต้องมีความสามารถในการตัดสินใจเลือก
รูปแบบการประเมินที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
๔) ต้องรู้ จั กการประนี ประนอม เพราะนั กประเมิ นจะต้ องเกี่ยวข้ องกับบุ คคลหลายฝ่ าย ได้ แก่ คณะ
ผู้ประเมินเอง ผู้ บริหาร ผู้ปฏิบั ติการในโครงการ ผู้สนับสนุนด้านการเงิน ผู้ รับผลจากโครงการ ฯลฯ จึงต้องรู้จักการ
ประสานประโยชน์บนพื้นฐานของความยุติธรรมให้เกิดแก่ทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม
2.2.4 ประเภทของการประเมิน การประเมินมีอยู่ด้ว ยกันหลายลักษณะซึ่ง พิจารณาจัดหาประเภท
ของการประเมินสามารถแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ดังนี้
๑) แบ่งตามวัตถุประสงค์การประเมิน แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เพื่อการปรับปรุงเป็นสำคัญซึ่งมักจะใช้
ประเมินผลระหว่างการวางแผนหรือระหว่างดำเนินโครงการ ผลที่ได้จาก Formative Evaluation จะช่วยตั้งวัตถุประสงค์
ของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่แท้จริง และจะช่วยตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการว่าดำเนินการได้ผลอย่างไร
(๒) การประเมินผลสรุปของโครงการ (Summative Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ
เพื่อนำผลไปประกอบการตัดสินใจว่าโครงการได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนรายงานถึงสภาพโครงการว่า
ประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวเพียงใด ควรจะปรับปรุง แก้ไข สานต่อหรือยกเลิกโครงการ
๒) แบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน ดังนี้
(๑) การประเมินความต้องการจำเป็ น (Needs Assessment) เป็ นการประเมิ นความต้ องการ
จำเป็นของโครงการในเบื้องต้นก่อนที่จะจัดทำโครงการใด ๆ เป็นการประเมินที่มีประโยชน์ต่อการวางนโยบายและ
การวางแผนเพื่อให้ได้แนวคิดของการจัดทำโครงการที่สามารถสนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
(๒) การประเมิ น ความเป็ น ไปได้ (Feasibility Study) เป็ น การประเมิ น เพื่ อ พิ จ ารณา
ความเป็ น ไปได้ของโครงการที่ จ ะดำเนิ นการศึก ษาวิเคราะห์ ถึงปัจจัย /เงื่อนไขที่จำเป็น ต่อความสำเร็จของ
โครงการ ซึ่งมักจะประเมินในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหาร
(๓) การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินสิ่งที่ป้อนเข้าสู่โครงการว่ามี
ความเหมาะสมเพียงใดก่อนที่จะเริ่มโครงการ สิ่งที่ป้อนเข้า เช่น คน วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือและงบประมาณ เป็นต้น
(๔) การประเมิ นกระบวนการ (Process Evaluation) เป็ นการประเมิ นกระบวนการดำเนิ นการ
ที่กำหนด ทำการประเมินในขณะที่โครงการกำลังเดินการอยู่ โดยใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งมีลักษณะครอบคลุมการประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) ของโครงการ
(๕) การประเมิ น ผลผลิ ต (Output/Product Evaluation) เป็ น การประเมิ น ผลที่ ได้ จ าก
โครงการโดยตรงและเป็นผลที่คาดหวังจากโครงการว่าผลที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ /เป้าหมายของโครงการ
มากน้อยเพียงใด
(๖) การประเมินผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้จาก
ผลของโครงการทั้งที่คาดหวังและไม่ได้คาดหวังซึ่งเป็นผลบวกและผลลบ เพื่อนำผลไปประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการ เช่นการยกเลิก หรือดำเนินโครงการต่อไป
2.2.5 ขั้น ตอนการประเมิน ในการประเมินแต่ล ะครั้งผู้ประเมินจำเป็นต้องดำเนินงานตามขั้นตอน
การประเมินผล ดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์โครงการที่จะประเมิน
๒) การศึกษารูปแบบของการประเมิน
รายงานผลการประเมินโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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๓) การกำหนดประเด็นของการประเมิน
๔) การพัฒนาตัวชี้วัดและกำหนดเกณฑ์
๕) การออกแบบประเมิน
๖) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
๗) การเก็บรวบรวมข้อมูล
๘) การวิเคราะห์ข้อมูล
๙) การตัดสิน ผลสรุปผลและอภิปรายผลการประเมิน
รายละเอียดและขั้นตอนมีดังนี้
๑) การวิ เคราะห์ โ ครงการที่ จ ะประเมิ น เป็ น การศึ ก ษารายละเอี ย ดของโครงการและ
ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่างส่ ว นต่ างๆ ของโครงการที่ จ ะประเมิ น เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระเมิ น เกิ ดความรู้และความเข้ าใจ
โครงการ ตั้งแต่หลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ การเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล
จนถึ งผลของโครงการการวิ เคราะห์ โ ครงการอย่ างละเอี ย ดรอบคอบจะเป็ น ส่ ว นสำคั ญ ที่ ท ำให้ ผู้ ป ระเมิ น
เกิดแนวคิดต่างๆ ที่จะนำไปสู่การกำหนดประเด็นของการประเมินได้ดังนั้น การวิเคราะห์โครงการที่จะประเมิน
จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในขั้นตอนแรกของการประเมิน
๒) การศึกษารูปแบบของการประเมิน ผู้ประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการประเมิน
(Model) แบบต่างๆ อย่างกว้างขวาง รูปแบบการประเมินแต่ละแบบจะได้มาจากแนวความคิดของผู้พัฒ นา
รูปแบบ แต่ละบุคคล และการศึกษารูปแบบการประเมินหลาย ๆ แบบนั้น จะทำให้ผู้ประเมินได้เห็นทางเลือก
ที่หลากหลายที่จะนำไปสู่การเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับโครงการที่จะประเมิน แต่โดยส่วนใหญ่โครงการ
แต่ ล ะโครงการ ไม่ ส ามารถประเมิ น โดยใช้ รูป แบบใดรูป แบบหนึ่ งอย่ างเดี ย วเสมอไป ผู้ ป ระเมิ น จึงใช้ ก าร
ผสมผสานหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อให้ผลประเมินสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้
๓) การกำหนดประเด็นของการประเมิน ผู้ประเมินต้องกำหนดประเด็นการประเมินอย่างเหมาะสม
เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดรายละเอียดในขั้นตอนต่อไป อย่างสมบูรณ์ตามประเด็นที่กำหนด ผู้ประเมินสามารถกำหนด
ประเด็นของการประเมินได้จากการวิเคราะห์โครงการที่จะประเมิน (ขั้นตอนที่ ๑) ผสมผสานกับการศึกษารูปแบบของ
การประเมิน (ขั้นตอนที่ ๒) ทั้งนี้ ผู้ประเมินจะต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้ผลประเมินซึ่งอาจจะเป็นผู้ให้ทุน
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจตัดสินใจ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ฯลฯ เพื่อให้ผลจากการประเมินประโยชน์อย่างแท้จริง
๔) การพัฒนาตัวชี้วัดและการกำหนดเกณฑ์ ในการประเมินสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดความเชื่อถือ
ในผลการประเมินได้ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวชี้วัด (Indicator) และเกณฑ์ (Criteria) ดังนั้น ขั้นตอนสำคัญ
ของการประเมินอีกขั้ นตอนหนึ่งก็คือ การพัฒ นาตัวชี้วัดและการกำหนดเกณฑ์ที่เหมาะสม ตัวชี้วัดแต่ละตัว
จะได้มาจากประเด็น ของการประเมินที่ผู้ประเมินได้กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๓ ผู้ประเมินต้องต้องหาตัวชี้วัด
ที่สามารถแสดงประสิทธิภาพของแต่ละประเด็นให้ชัดเจนที่สุดซึ่งสามารถสังเกตหรือวัดได้ เพื่อเป็นเกณฑ์ตัดสิน
ได้ว่าผลการดำเนินงานของโครงการที่พิจารณาจากตัวชี้วัดแต่ละตัวนั้นประสบความสำเร็จเป็นไปตามเกณฑ์
มากน้อยเพียงใด
๕) การออกแบบประเมิ น หลั ง จากที่ ได้ ก ำหนดประเด็ น ของการประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด /เกณฑ์
ที่เหมาะสมแล้วก็เริ่มออกแบบประเมินได้ เริ่มตั้งแต่การผสมผสานความคิดทั้งหมดเป็นรูปแบบการประเมิน
ที่เลือกใช้ให้เหมาะสมกับโครงการที่จะประเมิน การกำหนดวิธีการประเมิน การสุ่มตัวอย่าง ตัวชี้วัดและเกณฑ์
ที่จะใช้ แหล่งข้อมูลที่ต้องการ เครื่องมือที่ใช้ และการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบ การประเมินจึงเป็นเสมือน
แนวทางการประเมินที่ผู้ประเมินได้เตรียมการออกแบบไว้สำหรับแต่ละโครงการ
๖) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนนี้จะสอดคล้องกับขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล กล่ าวคือ ถ้าผู้ประเมิน เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีใด เครื่องมือที่ใช้ต้องสอดคล้องกับ
วิ ธี ก ารนั้ น เช่ น ถ้ าใช้ วิ ธี ก ารสอบ เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ คื อ แบบสอบ ถ้ า ใช้ วิ ธี ก ารสอบถามเครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ก็ คื อ
รายงานผลการประเมินโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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แบบสอบถาม ผู้ประเมินจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการสร้างเครื่องมือแต่ละชนิด ให้มีคุณภาพ เพราะผลการ
ประเมิน จะเชื่อถือได้มากน้ อยเพียงใดย่ อมขึ้นกับเครื่องมือที่ มีคุณภาพเป็ นสำคัญ ซึ่งข้อควรคำนึ งในการสร้าง
แบบสอบถามพิจารณาได้ ดังนี้
(๑) คำถามต้องง่าย กระชับ ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจตรงกันว่าผู้ถามต้องการจะถามอะไร
(๒) ในแต่ละคำถามควรถามประเด็นเดียว
(๓) การตั้งคำถามต้องไม่เป็นการถามนำหรือชี้แนะคำตอบ
(๔) เรียงลำดับข้อคำถามจากง่ายไปหายาก จากทั่วไป ไปหาเฉพาะเจาะจงหรือเรียงดำลับ
เหตุการณ์
(๕) ต้องคำนึงถึงความรู้ ประสบการณ์ และวัยของของผู้ตอบเสมอ
(๖) มีคำชี้แจงชัดเจนว่าจะให้ผู้ตอบตอบอย่างไร
(๗) สร้างแบบสอบถามแล้วควรทดลองใช้ (Try Out) ก่อนทุกครั้ง
๗) การเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากได้ออกแบบประเมินไว้แล้ว ผู้ประเมินต้องลงมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามที่ต้องการ โดยอาจจะใช้วิธีการหลาย ๆ อย่าง เช่น การสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม
ซึ่งการเลือกใช้วิธีการใดย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินและลักษณะข้อมูลที่ต้องการเป็นสำคัญ
๘) การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการได้แล้ว ผู้ประเมิ นต้องทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลออกมาตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน
๙) การตัดสินผลการดำเนินงาน สรุปผล และอภิปรายการประเมิน หลังจากได้ผลการวิเคราะห์
ค่าสถิติแล้ว ผู้ประเมินจำเป็นต้องตัดสินว่าโครงการดังกล่าวดำเนินการอย่างมี ประสิทธิภาพเพียงโดยพิจารณา
ทั้งผลผลิต (Output/Product) และผลลัพธ์ (Outcome/Impact) จากนั้นผู้ประเมิน จะต้องสรุป ผลการ
ประเมินให้เห็นภาพรวมทั้งหมดและเพื่อให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ ผู้ประเมินจำเป็นต้องอภิปรายผล
การประเมินด้วย เพื่อจะได้ทราบเหตุผลต่าง ๆ ที่เกิดผล การประเมินดังเช่นที่ปรากฏ
๑๐) การเขียนรายงานการประเมิน เมื่อการประเมินได้เสร็จสิ้น ผู้ประเมินต้องเขียนรายงานการ
ประเมิน โดยนำเสนอการดำเนินการประเมินโครงการทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้อื่นได้รับทราบและเข้าใจการประเมิน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินจึงมีความสำคัญ
เป็นอย่างยิ่ง
2.2.6 ประโยชน์ของการประเมินโครงการ
๑) การประเมินผลเป็นภารกิจที่สำคัญของระบบการวางแผนและบริหารแผน/โครงการ เนื่องจาก
การประเมิน โครงการเป็น การตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่ง ซึ่งดำเนินงานอย่างมีระบบ ทั้งปัจจัยนำเข้า
(Input) กระบวนการ (Process) และผลการดำเนินงาน (Outputs) จะได้รับการตรวจสอบทุกขั้นตอนและ
นำมาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นอันเป็นข้อมูลย้อนกลับที่จะนำมาใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน เพราะนอกจากจะชี้ให้เห็น
ข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานแล้ว ยังชี้ให้เห็นผลการปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถทราบได้จากกระบวนการวางแผน
2) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับปรุงระบบการวางแผนและบริหารแผนด้วย
การให้ข้อมูลที่ต่อเนื่อง ทำให้สามารถปรับสภาพการปฏิบัติให้เข้ากับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสามารถ
ควบคุมแผนและโครงการให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไว้
๓) การประเมินช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเพราะ
การประเมิน โครงการจะต้ องวิเคราะห์ ทุ กส่ ว นของโครงการ ข้อมู ล หรือปั จจัยใดที่เป็ นปั ญ หาจะได้รับ การ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ หรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมคุ้มค่า ทรัพยากรทุกชนิดได้รับ
การจัดสรรให้อยู่ในจำนวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่การดำเนินงาน
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2.3 การประเมินผลรูปแบบทฤษฎีระบบ System Theory
2.3.1 ความเปนมาของทฤษฎีระบบ
การที่จะศึกษาถึงองคการโดยเนนเฉพาะโครงสรางตามแนวคิดของนักวิชาการกลุ มการบริหาร
เชิงวิทยาศาสตรหรือเนนเฉพาะการปฏิสัมพันธของกลุมบริหารเชิงมนุษยสัมพันธยอมมีปญหา เพราะไมครอบคลุม
พฤติก รรมทุ ก สวนขององคการทั้ งระบบทํ าใหสามารถอธิบ ายพฤติ กรรมทุ กสวนขององคการไดทุ กระดั บ
ทั้งระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ ทฤษฎีนี้จึงเปนประโยชนตอการบริหารงานเปนอยางมาก
การนําเอาแนวคิดของวิธีการเชิงระบบ (System Approach) มาใชในการบริหารดวยเหตุผลที่วา
ในปจจุ บั น องคการมีการขยายตั วอยางรวดเร็ว และสลั บซับ ซอนมากขึ้น จึงยากที่ จะพิ จารณาถึงพฤติ กรรม
ขององคการโดยใหครอบคลุมไดหมดทุกแงมุม ทําใหนักวิชาการการบริหารทฤษฎีองคการสมัยใหมหันมาศึกษา
เรื่องพฤติกรรมองคการ โดยมีความเห็นวาองคการเปนระบบสังคมซึ่งเปนระบบใหญ จึงตองมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมอยูตลอดเวลา (จันทรานี สงวนนาม, 2545, หนา 83)
ผูที่คิดทฤษฎีระบบ คือ ลัดวิก วอน เบอรทาแลนฟ (Ludwig Von Bertalanffy) ซึ่งเปนนักชีววิทยา
เขาเปนคนแรกที่เขียนหนังสือชื่อ “General System Theory” โดยนําเอาแนวความคิดมาจากระบบชีววิทยา
ซึ่งเป็นระบบเปดที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมวาระบบชีววิทยาที่สมบูรณจะชวยใหทั้งคน สัตว และพืช สามารถ
ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดทั้งในดานการเรียนรู ปฏิกิริยาตอบสนอง และการแกปญหา เขามีความเชื่อวาในเมื่อ
องคการเปนระบบเปด จึงยอมมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนระบบมีความเกี่ยวพัน
ตอกันหลายดาน หลายระดับ และสวนตางๆ ขององคการก็เปนสวนสําคัญเทาๆ กับตัวขององคการเอง ดังนั้น
ทฤษฎีระบบจะรวมเอาระบบยอยทุกชนิดทั้งทางดานชีวภาพ กายภาพ พฤติกรรม ความคิดเกี่ยวกับการควบคุม
โครงสราง เปาหมาย และกระบวนการปฏิบัติงานไวดวยกัน (จันทรานี สงวนนาม, 2545, หนา 84)
2.3.2 ความหมายของระบบ
คําวา “ระบบ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหคําจํากัดความไววา
หมายถึง ระเบียบเกี่ยวกับการรวมสิ่งตางๆ ซึ่งมีลักษณะซับซอนใหเขาลําดับประสานกันเปนอันเดียวตามหลักเหตุผล
ทางวิชาการ ปรากฏการณทางธรรมชาติซึ่งมีสวนสัมพันธประสานเขากัน โดยกําหนดรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
(จันทรานี สงวนนาม, 2545, หนา 84)
ทฤษฎีระบบของ Daniel Katz & Robert Kahn มีแนวคิดว่า กระบวนการการจัดการมีลำดับที่
ต่อเนื่องกันเป็นระบบ ซึ่งได้จัดไว้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระเบียบและต่างมีสัมพันธ์ภาพหรือปฏิสัมพันธ์กันโดยตลอด
กับระบบอื่นๆ แม้จะมีระบบรองๆ หรือย่อยๆ ลงไป แต่ต้องผูกพันอยู่กับระบบใหญ่เสมอตั้งแต่ขั้นตอนป้อนเข้า
(Input) จนถึงขั้นสุดท้าย คือผลสำเร็จออกมา (Output) (บรรยง โตจินดา, 2542, น. 70)
จันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 85) กลาววา ระบบเปนกลุมองคประกอบตางๆ ที่มีความสัมพันธ
ระหวางกันและมีความเกี่ยวของกันในลักษณะที่ทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อกระทํากิจกรรม
เพื่อใหไดผลสําเร็จตามความตองการขององคการ
ปจจุบันคําวา “ระบบ” เปนคํากลาวที่ใชกันแพรหลายโดยทั่วไป เวลาที่กลาวถึงระบบ เราจะตองคํานึง
ถึง 3 คําคือ (จันทรานี สงวนนาม, 2545, หนา 85)
(1) การคิดอยางมีระบบ (System Thinking) หมายถึง การคิดอยางมีเหตุผลโดยคิดอยางรอบคอบถึง
ผลที่ไดผลเสียที่จะเกิดขึ้นไดทั้งในภาพรวม และทุกๆ สวนขององคประกอบยอยของระบบวาตางก็มีสวนสัมพันธกัน
และสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
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(2) วิธีการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ (System Approach) หมายถึง วิธีการปฏิบัติงานที่เปนระบบ
โดยมีการนําเอาปจจัยที่จําเปนตอการบริหารมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลลัพธตรงตามเปาหมายที่กําหนด
ทั้งปจจัย กระบวนการทํางาน และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจะมีสวนสัมพันธกันและเปนผลซึ่งกันและกัน
(3) ทฤษฎีระบบ (System Theory) เปนทฤษฎีที่ระบุว าองคการประกอบดวยสวนประกอบ
ที่ เปนอิ ส ระและเปนวิ ธีก ารบริ ห ารงานที่ จ ะเพิ่ ม ความเขาใจ รู จุ ด เดนจุ ด ดอยในองคการ เพื่ อ การพั ฒ นา
และแกปญหาไดมากยิ่งขึ้น
2.3.3 หลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ (จันทรานี สงวนนาม, 2545, หนา 85-86)
(1) ทฤษฎีระบบมีความเชื่อวา ระบบจะตองเปนระบบเปด (Open System) กลาวคือ จะตองมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมโดยไดรับอิทธิพล หรือผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดลอม
(2) มีรูปแบบของการจัดลําดับ (The Hierarchical Model) ในลักษณะของระบบใหญและระบบ
ยอยที่สัมพันธกัน
(3) มีรูปแบบของปจจัยปอนเขาและผลผลิต (Input Output Model) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลของ
ปฏิสัมพันธที่มีกับสิ่งแวดลอม โดยเริ่มตนจากปจจัย กระบวนการ และผลผลิตตามลําดับ เปนองคประกอบของ
ระบบ
(4) แตละองคประกอบของระบบจะตองมีส วนสัม พัน ธกัน หรือ มีผ ลกระทบตอกัน และกั น
(The Entities Model) หมายความว่า ถาองคประกอบของระบบตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนไป ก็จะมีผลตอการปรับเปลี่ยน
ขององคประกอบตัวอื่นดวย
(5) ทฤษฎีระบบเชื่อในหลั กการของการมีเหตุ -ผลของสิ่งตางๆ (Cause and Effect) ซึ่งเปน
หลักการทางวิทยาศาสตรที่สามารถพิสูจนได ทฤษฎีระบบไมเชื่อผลของสถานการณใดสถานการณหนึ่ง เกิดจาก
สาเหตุเพียงสาเหตุเดียว แตทฤษฎีระบบเชื่อวาปญหาทางการบริหารที่เกิดขึ้นมักจะมาจากสาเหตุที่มากกวา
หนึ่งสาเหตุ
(6) ทฤษฎี ร ะบบจะมองทุ ก ๆ อยางในภาพรวมของทุ ก องคประกอบมากกวาที่ จะมองเพี ย ง
สวนใดสวนหนึ่งของระบบ
(7) ทฤษฎีระบบคํานึงถึงผลของการปฏิบัติที่เปน “Output” หรือ “Product” มากกวา “Process”
ซึ่งผลสุดทายของงานที่ไดรับอาจมีมากมายหลายสิ่งซึ่งก็คือผลกระทบ (Outcome or Impact) ที่เกิดขึ้นตามมา
ในภายหลังนั่นเอง
(8) ทฤษฎีระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปลี่ยนและปอนขอมูล ยอนกลับ (Feedback)
เพื่อบอกใหรูวาระบบมีการเบี่ยงเบนอยางไร ควรจะแกไขที่องคประกอบใดของระบบซึ่งก็คือ (System Analysis)
นั่นเอง
2.3.4 รูปแบบของวิธีระบบ (System Approach Model)
จากหลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ ระบบประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญ ดังตอไปนี้
(จันทรานี สงวนนาม, 2545, หนา 86-87)
1) ปจจัยนําเขา (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ดาน ไดแก บุคลากร (Man)
งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ (Materials) การบริหารจัดการ (Management) และแรงจูงใจ (Motivations)
ที่เปนสวนเริ่มตนและเปนตัวจักรสําคัญในการปฏิบัติงานขององคการ
2) กระบวนการ (Process) คือการนํ าเอาปจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภทมาใช
ในการดําเนินงานรวมกันอยางเปนระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบยอยๆ รวมกันอยูหลายระบบ ครบ
วงจร ตั้งแตการบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล การติดตามตรวจสอบ เปนตน เพื่อให
ปจจัยทั้งหลายเขาไปสูกระบวนการทุกกระบวนการไดอยางมีประสิทธิภาพ
รายงานผลการประเมินโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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3) ผลผลิต หรือผลลั พธ (Product or Output) เปนผลที่เกิดจากกระบวนการของการนําเอา
ปจจัยมาปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว้
4) ผลกระทบ (Outcome) เปนผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธที่ได ซึ่งอาจเปนสิ่งที่คาดไว้
หรือไมเคยคาดคิดมากอนวาจะเกิดขึ้นก็ได้
เขียนเปนรูปแบบไดดังภาพ 1 องคประกอบของวิธีระบบ
(ที่มา : จันทรานี สงวนนาม, 2545, หนา 87)
ปัจจัย
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลผลิตหรือผลลัพธ์
(Product or Output)

ผลกระทบ
(Outcome)

2.3.5 รูปแบบของการวิเคราะหระบบ (System Analysis Model)
การนํ า เอาทฤษฎี ร ะบบหรือ วิ ธีระบบมาใชในการบริ ห ารองคการ หากนํ ามาใชใหดี ถู ก ตอง
และเหมาะสม ระบบก็จะชวยใหองคการมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันขามหากนํามาใชไมถูกตองหรือองคประกอบ
แตละสวนของระบบไมสัมพันธกันก็อาจกอใหเกิดความเสียหายตอองคการได้ ดังนั้นการนําเอาทฤษฎีระบบมาใช
จึงจําเปนตองมีการวิเคราะหระบบที่เรียกวา System Analysis ควบคูไปดวย
การวิ เคราะหระบบจะชวยใหผู บ ริ ห ารทราบวา หากผลผลิ ต หรือ ผลลั พ ธที่ เกิ ด ขึ้ น ไมเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนดไว ปญหานั้นจะเกิดจากองคประกอบใดของระบบ มีความสัมพันธเกี่ยวของกันหรือไม
อยางไร ขอมูลยอนกลับ จะชวยใหทราบถึงประเภทของปญหา จุดที่ตองไดรับการพัฒ นาแกไขหรือปรับปรุง
ไดมากขึ้น การแกไขปรับปรุงก็จะตองกระทําอยางเปนระบบมิใชแกไขเฉพาะดานใดดานหนึ่งเทานั้น (จันทรานี
สงวนนาม, 2545, หนา 87-89)
เขียนเปนรูปแบบไดดังภาพ 2 รูปแบบองคประกอบของวิธีระบบและการวิเคราะหระบบ
(ที่มา : จันทรานี สงวนนาม, 2545, หนา 88)
ปัจจัย
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลผลิตหรือผลลัพธ์
(Product or Output)

ผลกระทบ
(Outcome)

ข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback)
การวิเคราะหระบบเปนสวนหนึ่งของวิธีระบบ ที่มุ งเนนกระบวนการมากกวาผลผลิตหรือผลลัพธ
โดยมุงวิเคราะหปญหา และเปนกระบวนการประเมินวิธีระบบ
การวิเคราะหระบบ เปนขั้นแรกของการพัฒนาที่จะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายเพื่อให้มีระบบ
การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ เพราะพัฒนาการคือการปรับปรุง เพื่อใหสภาพที่มีปญหาอยูหมดไป หรือเหลือนอยลง
ตามศักยภาพของทรัพยากรและขอจํากัดที่มีอยู ใหเกิดความสมดุลของโครงสรางและองคประกอบตางๆ ในระบบ
จึงจําเปนตองมีการวิเคราะหระบบ
สรุปวาการวิเคราะหระบบมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลวิธีระบบในเรื่องตอไปนี้
(1) ประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบงาน
(2) ประเมินเวลา
(3) ประเมินการใชงบประมาณ
(4) ประเมินความถูกตองของกระบวนการ
(5) ประเมินผลผลิตหรือผลงาน
รายงานผลการประเมินโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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วิธีร ะบบและการวิเคราะหระบบเปนกระบวนการที่ ใชหลั ก การทางวิท ยาศาสตรที่ มี เหตุ ผ ล
และมุงไปที่กระบวนการแกปญหาอยางมีขั้นตอน
2.3.6 การประเมินความสำเร็จของโครงการ
1) การประเมิน ประสิ ท ธิผ ลของการดำเนิ น งาน เป็ นการประเมินผลผลิ ตที่ ได้รับจากการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ การวัดประสิทธิผล
สามารถพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
(1) การประเมิน วัตถุป ระสงค์ (Context Evaluation) เพื่ อวัดความสำเร็จของการบรรลุ
วัตถุป ระสงค์การดำเนินงาน โดยใช้เกณฑ์การวัดความสำเร็จของการดำเนินงานจากการตอบแบบสอบถาม
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Criteria) ซึ่งกำหนดคะแนนความสำเร็จประมาณค่า
5 อันดับ คือ 1 = สำเร็จน้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด จากนั้น พิจารณาคะแนน
ที่ได้รับในภาพรวมโดยการเฉลี่ย ซึ่งกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
1.00 - 1.80 คะแนน แสดงถึง ความสำเร็จในระดับ “น้อยมาก”
1.81 - 2.60 คะแนน แสดงถึง ความสำเร็จในระดับ “น้อย”
2.61 - 3.40 คะแนน แสดงถึง ความสำเร็จในระดับ “ปานกลาง”
3.41 - 4.20 คะแนน แสดงถึง ความสำเร็จในระดับ “มาก”
4.21 - 5.00 คะแนน แสดงถึง ความสำเร็จในระดับ “มากที่สุด”
(2) การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) เป็นการเปรีย บเทีย บผลผลิตที่ได้ จากการ
ดำเนินงานกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในกรอบระยะเวลาที่กำหนดใน 4 มิติ ประกอบด้วย ปริมาณ คุณภาพ
เวลา และต้นทุน
มิติปริ มาณ หมายถึง การวัดจากปริมาณผลผลิ ตที่ แล้ วเสร็จเปรียบเทียบกับปริมาณผลผลิ ต
ที่กำหนดเป็นเป้าหมาย โดยกำหนดค่าคะแนน เช่น
หากปริมาณผลผลิตที่ได้รับมากกว่าเป้าหมาย มากกว่า ร้อยละ 10.00 เท่ากับ 5 คะแนน
หากปริมาณผลผลิตที่ได้รับมากกว่าเป้าหมาย ไม่เกิน ร้อยละ 10.00 เท่ากับ 4 คะแนน
หากปริมาณผลผลิตที่ได้รับเท่ากับเป้าหมาย
เท่ากับ 3 คะแนน
หากปริมาณผลผลิตที่ได้รับน้อยกว่าเป้าหมายในช่วง ร้อยละ 10.00 - 50.00 เท่ากับ 2 คะแนน
หากปริมาณผลผลิตที่ได้รับน้อยกว่าเป้าหมายเกินกว่า ร้อยละ 50.00 เท่ากับ 1 คะแนน
หากไม่มีปริมาณผลผลิต
เท่ากับ 0 คะแนน
มิ ติ คุ ณ ภาพ หมายถึ ง การวั ด ความพึ ง พอใจของผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งต่ อ ผลผลิ ต ที่ ได้ รั บ
โดยกำหนดค่าคะแนน เช่น
หากผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลผลิตที่ได้รับในระดับมากที่สุด เท่ากับ 5 คะแนน
หากผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลผลิตที่ได้รับในระดับมาก
เท่ากับ 4 คะแนน
หากผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลผลิตที่ได้รับในระดับปานกลาง เท่ากับ 3 คะแนน
หากผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลผลิตที่ได้รับในระดับน้อย
เท่ากับ 2 คะแนน
หากผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลผลิตที่ได้รับในระดับน้อยที่สุด เท่ากับ 1 คะแนน
หากผู้ทเี่ กี่ยวข้องไม่พึงพอใจต่อผลผลิตที่ได้รับ
เท่ากับ 0 คะแนน
มิ ติ เวลา หมายถึ ง การวั ดระยะเวลาที่ ใช้ จริ งในการได้ มาซึ่ งปริ มาณผลผลิ ตที่ กำหนดเป็ น
เป้าหมายเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดเป็นเป้าหมาย โดยกำหนดค่าคะแนน เช่น
หากระยะเวลาที่ใช้จริงน้อยกว่าระยะเวลาเป้าหมายเกินกว่า ร้อยละ 5.00 เท่ากับ 5 คะแนน
หากระยะเวลาที่ใช้จริงน้อยกว่าระยะเวลาเป้าหมายไม่เกิน ร้อยละ 5.00 เท่ากับ 4 คะแนน
รายงานผลการประเมินโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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หากระยะเวลาที่ใช้จริงเท่ากับระยะเวลาเป้าหมาย
เท่ากับ 3 คะแนน
หากระยะเวลาที่ใช้จริงมากกว่าระยะเวลาเป้าหมายไม่เกิน ร้อยละ 5.00 เท่ากับ 2 คะแนน
หากระยะเวลาที่ใช้จริงมากกว่าระยะเวลาเป้าหมายเกินกว่า ร้อยละ 5.00 เท่ากับ 1 คะแนน
มิติต้นทุน หมายถึง การวัดงบประมาณที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งปริมาณผลผลิตที่กำหนด
เป็นเป้าหมายเปรียบเทียบกับงบประมาณที่กำหนดเป็นเป้าหมาย โดยกำหนดค่าคะแนน เช่น
หากงบประมาณที่ใช้จริงเท่ากับงบประมาณเป้าหมาย
เท่ากับ 5 คะแนน
หากงบประมาณที่ใช้จริงน้อยกว่างบประมาณเป้าหมายไม่เกิน ร้อยละ 5.00 เท่ากับ 4 คะแนน
หากงบประมาณที่ใช้จริงน้อยกว่างบประมาณเป้าหมายช่วง ร้อยละ 5.01-10.00 เท่ากับ 3 คะแนน
หากงบประมาณที่ใช้จริงน้อยกว่างบประมาณเป้าหมายช่วง ร้อยละ 10.01-15.00 เท่ากับ 2 คะแนน
หากงบประมาณที่ใช้จริงน้อยกว่างบประมาณเป้าหมายเกิน ร้อยละ 15.01 เท่ากับ 1 คะแนน
จากนั้น พิจารณาคะแนนที่ได้รับในภาพรวมโดยการเฉลี่ยใน 4 มิติ ซึ่งกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
1.00 - 1.80 คะแนน แสดงถึง การบรรลุเป้าหมายผลผลิตในระดับ “น้อยมาก”
1.81 - 2.60 คะแนน แสดงถึง การบรรลุเป้าหมายผลผลิตในระดับ “น้อย”
2.61 - 3.40 คะแนน แสดงถึง การบรรลุเป้าหมายผลผลิตในระดับ “ปานกลาง”
3.41 - 4.20 คะแนน แสดงถึง การบรรลุเป้าหมายผลผลิตในระดับ “มาก”
4.21 - 5.00 คะแนน แสดงถึง การบรรลุเป้าหมายผลผลิตในระดับ “มากที่สุด”
2) การประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงาน เป็นการประเมินปัจจัยนำเข้าว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่ พร้อมทั้งการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อกระบวนการและผลผลิตที่ได้รับ โดยการวัด
ประสิทธิภาพสามารถพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
(1) การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินเพื่ อ พิจารณาถึงความ
เหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงาน ตลอดจนเทคโนโลยีและแผนของการดำเนินงาน
ในมิติต่างๆ โดยใช้เกณฑ์การวัดความสำเร็จของการดำเนินงานจากการตอบแบบสอบถามเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Criteria) ซึ่งกำหนดคะแนนความเหมาะสมประมาณค่า 5 อันดับ
คือ 1 = เหมาะสมน้ อยมาก 2 = น้ อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด จากนั้น พิจารณาคะแนน
ที่ได้รับในภาพรวมโดยการเฉลี่ย ซึ่งแปลความหมาย ดังนี้
1.00 - 1.80 คะแนน แสดงถึง ความเหมาะสมในระดับ “น้อยมาก”
1.81 - 2.60 คะแนน แสดงถึง ความเหมาะสมในระดับ “น้อย”
2.61 - 3.40 คะแนน แสดงถึง ความเหมาะสมในระดับ “ปานกลาง”
3.41 - 4.20 คะแนน แสดงถึง ความเหมาะสมในระดับ “มาก”
4.21 - 5.00 คะแนน แสดงถึง ความเหมาะสมในระดับ “มากที่สุด”
(2) ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ งผู้ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งที่ มี ต่ อ โค รงก าร (Satisfaction Evaluation)
เพื่ อเปรียบเทียบผลที่ เกิดขึ้นจากการทำโครงการกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานที่กำหนดไว้
ตั้งแต่ต้น (Product) เพื่อนำไปสู่การพิ จารณาในประเด็นของการยุ บ เลิ ก ขยาย หรือปรั บเปลี่ ยนการดำเนินงาน
พร้ อมทั้ งการประเมิ นกระบวนการดำเนิ นงาน (Process) โดยใช้ เกณฑ์ การวั ดความสำเร็ จของการดำเนิ นงาน
จากการตอบแบบสอบถามเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Criteria) ซึ่งกำหนดคะแนน
ความพึงพอใจประมาณค่า 5 อันดับ คือ 1 = พึงพอใจน้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด
จากนั้น พิจารณาคะแนนที่ได้รับในภาพรวมโดยการเฉลี่ย ซึ่งแปลความหมาย ดังนี้
1.00 - 1.80 คะแนน แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “น้อยมาก”
1.81 - 2.60 คะแนน แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “น้อย”
รายงานผลการประเมินโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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2.61 - 3.40 คะแนน แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “ปานกลาง”
3.41 - 4.20 คะแนน แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “มาก”
4.21 - 5.00 คะแนน แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “มากที่สุด”
ทั้ ง นี้ เพื่ อการนำไปสู่ การตอบคำถามถึ งระดั บประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการดำเนิ นงาน
ตามยุทธศาสตร์ ดำเนินการโดยการคำนวณค่าคะแนนจากการหาค่าคะแนนเฉลี่ยเพื่อใช้พิจารณาการให้คะแนน
ของข้อคำถาม ซึ่งสามารถพิจารณาการให้คะแนนได้ดังนี้
- ค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชีว้ ัดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล มีค่าระหว่าง 1.00 - 1.80 คะแนน
แสดงถึง ผลการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล อยู่ในระดับ “ต่ำมาก”
- ค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชีว้ ัดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล มีค่าระหว่าง 1.81 - 2.60 คะแนน
แสดงถึง ผลการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล อยู่ในระดับ “ต่ำ”
- ค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชีว้ ัดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล มีค่าระหว่าง 2.61 - 3.40 คะแนน
แสดงถึง ผลการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล อยู่ในระดับ “ปานกลาง”
- ค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชีว้ ัดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล มีค่าระหว่าง 3.41 - 4.20 คะแนน
แสดงถึง ผลการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล อยู่ในระดับ “สูง”
- ค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล มีค่าระหว่าง 4.21 - 5.00 คะแนน
แสดงถึง ผลการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล อยู่ในระดับ “สูงมาก”
2.4 สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี
ประชากรและกำลังแรงงาน ประชากร ไตรมาส 1 ปี 2562 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ ประชากร ที่อยู่
ในวัยทำงานหรืออายุ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 1,348,102 คน (ชาย 645,459 คน หญิง 702,643 คน)
จำแนกเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 952,966 คน (ชาย 511,012 คน หญิง 441,654 คน) ได้แก่ ผู้มีงานทำ
942,112 คน (ชาย 504,868 คน หญิง 437,244 คน) ผู้ว่างงาน 10,853 คน (ชาย 6,144 คน หญิง
4,709 คน) และไม่มีผู้รอฤดูกาล
การมีงานทำ ผู้มีงานทำตามอาชีพในไตรมาส 1 ปี 2562 พบว่าอาชีพที่มีผู้ทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก
คือ
1) พนักงานบริการในร้านค้าและตลาด จำนวน 214,065 คน
2) ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จำนวน 152,579 คน
3) ผู้อาชีพขั้นพื้นฐาน การขาย การให้บริการ จำนวน 116,678 คน
4) ปฏิบัติงานที่มีฝีมือและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 110,391 คน
5) เสมียน จำนวน 100,594 คน
การว่างงาน การว่างงานในไตรมาส 1 มีอัตราการว่างงานที่ไม่สูงมากนัก ปทุมธานี ไตรมาส 1 ปี 2562
มีอัตราร้อยละ 1.14 ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ที่มีอัตราร้อยละ 1.43
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันจากปีที่ผ่านมาพบว่ามีอัตราลดลงเช่นกัน ที่มีอัตราร้อยละ 1.46
แรงงานนอกระบบ แรงงานนอกระบบมีจำนวน 304,508 คน ทั้งนี้ แรงงานนอกระบบเหล่านี้จะทำงาน
นอกภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่ มีจำนวน 256,145 คน ซึ่งกลุ่มนอกภาคเกษตรนี้ เมื่อพิจารณาจำแนกตาม
ประเภทอุตสาหกรรม พบว่าอุตสาหกรรมที่มีจำนวนแรงงานนอกระบบสูงสุด 5 อันดับแรก คือ
1) การขายส่ง การขายปลีกและการซ่อมแซม จำนวน 117,883 คน
2) กิจการโรงแรมและภัตตาคาร 42,362 คน
3) การผลิตอุตสาหกรรม 29,635 คน
4) การก่อสร้าง 24,236 คน
รายงานผลการประเมินโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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5) การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า 19,268 คนและในภาคเกษตรมี จำนวน 48,363 คน
การบริการจัดหางานในประเทศ ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 1,431 คน เป็นเพศ
ชาย 214 คน (ร้อยละ 14.95) เพศหญิง 329 คน (ร้อยละ 22.99) และไม่ระบุ 888 คน (ร้อยละ 62.05)
ส่วนการบรรจุงานมีผู้ได้รับการบรรจุงานทั้งสิ้น 1,185 คน (ร้อยละ 93.53) โดยสัดส่วนของเพศหญิง จะ
ได้รับการบรรจุงานมากกว่าเพศชายกล่าวคือผู้บรรจุงานที่เป็นเพศหญิง มีสัดส่วนร้อยละ 61.77 ในขณะที่เพศ
ชาย มีสัดส่วนร้อยละ 38.23 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สอดคล้องกับ จำนวนผู้สมัครงานที่มีเพศหญิงมากกว่าชาย ทั้งนี้
แสดง ให้เห็นว่าเพศหญิงมีโอกาสได้รับการบรรจุงานสูงกว่าเพศชาย หรือเพศชายอาจเลือกงานมากกว่าเพศ
หญิง
การใช้แรงงานต่างด้าว ทุกสัญชาติที่ได้รับอนุญาตทำงานคงอยู่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีจำนวน
ทั้งสิ้น 161,401 คน จำแนกเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้
1. คนต่างด้าวมาตรา 7 ประเภททั่วไป ได้แก่ คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาต
ให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาใน
ฐานะนักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางผ่าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จำนวน 5,909
คน (ร้อยล่ะ3.66)
2. คนต่างด้าวมาตรา 9 คนต่างด้าวนำเข้าตาม MOU ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา
ที่เข้ามาทำงานตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย กับ รัฐบาลประเทศต้นทาง จำนวน 65,303 คน (ร้อยละ
40.46)
3. คนต่ า งด้ า วมาตรา 10 ประเภทส่ ง เสริ ม การลงทุ น (BOI) ได้ แ ก่ คนต่ า งด้ า วที่ เข้ า มาทำงานใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม หรือกฎหมายอื่น จำนวน
1,769 คน (ร้อยละ 1.10)
4. คนต่างด้าวมาตรา 13 ประเภทชนกลุ่มน้อย ได้แก่ คนต่างด้าวที่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่า
ด้วยสั ญ ชาติและกระทรวงมหาดไทยได้ออกเอกสารเพื่ อรอพิ สู จน์ ส ถานะยื่นขอใบอนุญ าตทำงาน จำนวน
3,994 คน (ร้อยละ 2.47)
5. คนต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่หลบหนีเข้าเมืองได้รับ
ผ่อนผันให้ทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรีได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและ
ปรับสถานการณ์เข้าเมืองถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 28,691 คน (ร้อยละ 17.78)
6. คนต่ า งด้ า วมติ ครม.3 สั ญ ชาติ (OSS) ได้ แ ก่ คนต่ า งด้ า วที่ ถื อ ใบอนุ ญ าตทำงานที่ อ อกให้ ณ
ศู น ย์ บ ริ ก ารจดทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้ า วแบบเบ็ ด เสร็ จ (One Stop Service) ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จำนวน 55,735 คน (ร้อยละ 34.53)
แรงงานไทยในต่างประเทศ แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศใน
ไตรมาส 1 ปี 2562 มีจำนวน 116 คน จำนวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ
รวม 293 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 37 คน และในส่วนใหญ่เดินทางด้วยวิธี
Re-Entry จำนวน 106 คน
การพัฒ นาศักยภาพด้านแรงงาน การฝึ กยกระดับฝี มือแรงงาน พบว่ามีผู้เข้ารับการฝึ กยกระดับฝีมือ
แรงงานทั้งสิ้น 283 คน ผ่านการฝึก 235 คน พิจารณาตามกลุ่มอาชีพที่เข้ารับการฝึกพบว่ากลุ่มอาชีพช่าง
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์มากสุดที่ จำนวน 76 คน (ร้อยละ 26.86) และการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานมีผู้เข้ารับการทดสอบ 206 คน ผู้ผ่านการทดสอบ 185 คน โดยกลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ มีผู้เข้ารับการทดสอบและผ่านการทดสอบมากที่สุด
การตรวจแรงงาน สำหรับ ในไตรมาส 1 ปี 2562 สำนักงานสวัส ดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ปทุมธานี ได้ดำเนินการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น 315 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจรวม 11,014 คน
รายงานผลการประเมินโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาด 20-49 คน จำนวน 134 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 42.54 รองลงมาเป็นสถานประกอบการขนาด 10-19 คน จำนวน 96 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.48
การตรวจความปลอดภัยในการทำงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 85 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการ
ตรวจทั้งสิ้น 4,730 คน ผลการตรวจพบว่าไม่พบสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความ
ปลอดภัย
การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทำงาน ไตรมาส 1 ปี 2562 พบว่าการประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงานมีทั้งสิ้น 874 คน สถานประกอบการที่มีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยสูงสุด
คือ สถานประกอบการขนาดที่มีลูกจ้าง 21-50 คน จำนวน 143 คน รองลงมา คือ ขนาด 1000 คนขึ้นไป
จำนวน 137 คน และขนาด 201-500 คน มีจำนวน 136 คน ส่วนสถานประกอบการ ขนาด 11-20 คน
มีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานน้อยที่สุด คือ จำนวน 77 คน
การเกิด ข้อเรี ยกร้อง/ข้อพิพ าทแรงงานและข้อขัดแย้งภายในจังหวัดปทุมธานี สำหรับการเกิดข้อ
เรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งในรอบไตรมาสที่ 1 ปี 2562 พบว่ามีการแจ้งข้อเรียกร้อง 1 แห่ง 1
ครั้ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 1,021 คน ข้อเรียกร้องตกลงกันได้ 1 แห่ง ส่วนการเกิดข้อขัดแย้ง 3 แห่ง 3 ครั้ง
ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 827 คน ซึ่งสามารถตกลงกันได้
การสวัสดิการแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการส่งเสริม
ให้สถานประกอบการ จัดสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ แก่ลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงาน คือ ส่งเสริมและให้บริการด้าน
สวัส ดิการแรงงานนอกเหนื อจากที่ กฎหมายกำหนด 241 แห่ ง ลู ก จ้างที่ได้รับ การส่ งเสริม 22 ,528 คน
ให้บริการเงินกู้กองทุนผู้ใช้แรงงาน 3 แห่ง และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน 52 แห่ง ลูกจ้างที่
ได้รับการส่งเสริม 2,159 คน
การประกัน สังคม ไตรมาส 1 ปี 2562 พบว่ามีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมทั้งสิ้ น
16,747 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดน้อยกว่า 10 คน คือมีจำนวน 11,195 แห่ง สำหรับ
ผู้ประกันตนทั้งสิ้น 446,260 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนในสถานประกอบการขนาด 1,000 คนขึ้นไป
จำนวน 102,131 คน
หากพิจารณาตามปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมจะพบว่ามีการจ่ายเงิน
ทั้งสิ้น 107,519,585.90 ล้านบาท โดยกรณีเจ็บป่วยมีการจ่ายเงินสูงสุดถึง 36,125,531.57 ล้านบาท
ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่าย รองลงมา คือ กรณีชราภาพ จ่ายเงินประโยชน์ทดแทน 32,472,359.56
ล้านบาท และกรณีว่างงาน เป็นเงินจำนวน 14,421,504.10 ล้านบาท
2.5 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานที่ผ่านมา
2.5.1 ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านแกนนำอาสาสมั ค รแรงงานระดั บ อำเภอของสำนั ก งาน
แรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการสำนั กงานปลั ดกระทรวง กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2554 ข้ อ 2 (1)
ได้กำหนดให้สำนักงานแรงงานจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด การติดตามประเมินผล
ของสำนัก งานแรงงานจัง หวัด ที ่ผ ่า นมาส่ว นใหญ่เป็น การติด ตามการปฏิบ ัต ิง านยัง ไม่ม ีก ารประเมิน ผล
ในลักษณะแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จึงได้จัดสรรงบประมาณ
ให้ส ำนั ก งานแรงงานจั ง หวัด ดำเนิน การประเมิน ผลตามอำนาจหน้า ที ่ ที ่ก ำหนดในกฎกระทรวงฯ
โดยการฝึ กอบรมให้ ความรู้แก่แรงงานจั งหวัดและเจ้าหน้ าที่ จำนวน 2 หลั กสู ตร ได้แก่ หลั กสู ตรฝึ กอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามและประเมินผลของสำนักงานแรงงานจังหวัด โดยมอบหมาย
รายงานผลการประเมินโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ให้ส ถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์เป็น ผู ้ด ำเนิน การฝึก อบรมให้ค วามรู้ก ่อ นการดำเนิน การโครงการ
ประเมินผล และหลั กสู ตรการฝึ กอบรมเชิงปฏิบั ติ การแนวทางการวิเคราะห์ และการนำเสนอผลการประเมิน
โครงการในช่วงหลังจากที่สำนักงานแรงงานจังหวัดได้ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ
เนื่ อ งจากเป็ น ปี แ รกที่ ส ำนั ก งานแรงงานจั งหวัด ได้ ด ำเนิ น การประเมิ น ผลอย่ างเป็ น รูป ธรรม
สำนัก งานปลัด กระทรวงแรงงานจึง กำหนดให้ป ระเมิน ผลโครงการของสำนัก งานแรงงานจัง หวัด ก่อ น
โดยให้ป ระเมินผลการปฏิบั ติงานของแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ภายใต้โครงการค่าตอบแทน
อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยได้นำรูปแบบการประเมิน CIPP-Model มา
ใช้ในการประเมินผลทุกจังหวัด โดยพิจารณาองค์ประกอบการประเมินรายด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม
(Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลที่ได้ (Product) และประเมิน
จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
อาสาสมัครแรงงานในส่วนภูมิภาค แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ประชาชน ผู้นำชุมชน และผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 26,285 คน
สรุปภาพรวมผลการประเมินการปฏิบัติงานของแกนนำ อสร. อยู่ในระดับค่อนข้างมาก แสดงว่าโครงการ
ค่ าตอบแทนแกนนำ อสร. ระดั บ อำเภอเป็ น โครงการที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ปั ญ หาด้ านแรงงานในพื้ น ที่
ในระดั บ ค่ อนข้ างมาก แต่ ควรปรั บ ปรุ งปั จจั ยนำเข้ า ที่ มี ผ ลการประเมิ น ในระดั บ ปานกลาง โดยส่ ว นกลาง
ควรสนับสนุนสำนักงานแรงงานจังหวัดและแกนนำ อสร. ให้มีความเพียงพอในเรื่องทรัพยากรที่จะสนับสนุ น
ให้ โครงการดำเนิ นการได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ ในส่ วนของมิ ติ ด้ านกระบวนการมี ผลการประเมิ นในระดั บปานกลาง
ควรปรับ ปรุ งในเรื่องหน้าที่/ภารกิจ ที่กำหนดให้อาสาสมัครแรงงานปฏิบัติงาน และสำนักงานแรงงานจังหวัด
ควรเพิ่มการประสานการทำงานกับ อปท. และผู้นำชุมชน เพื่อให้ อปท. และผู้นำชุมชน สนับสนุนการทำงาน
ของ อสร. ให้สามารถปฏิบัติงานในพื้น ที่ ได้สะดวกมากขึ้น และเป็นการสร้างเครือข่ายของกระทรวงแรงงาน
ได้ อี ก ทางหนึ่ ง ในมิ ติ สุ ด ท้ า ย คื อ ด้ า นผลที่ ไ ด้ มี ผ ลการประเมิ นผลผลิ ต (Output) ในระดั บ ค่ อนข้ างมาก
และเมื่อพิจารณาผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อสร.
อยู่ในระดับค่อนข้างมาก จึงประเมินได้ว่าควรดำเนินการโครงการนี้ต่อไป แต่ควรปรับปรุงในปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น
ซึ่ ง จะทำให้ ผ ลการประเมิ น อยู่ ในระดั บ สู งในทุ ก มิ ติ โครงการจึ ง จะบรรลุ ผ ลตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้
โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของแกนนำอาสาสมัครแรงงาน ดังนี้
ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย 1) ควรกำหนดกลยุ ทธ์ /วิ ธี การดำเนิ นงานเพื่ อเป็ นกรอบการดำเนิ นงานแก่
เจ้าหน้ าที่ และ อสร. ให้ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 2) หากกระทรวงแรงงานมีภารกิจเร่งด่วนที่มอบหมายให้ อสร.
ร่ วมดำเนิ นการ (เช่ น มาตรา 40 แรงงานต่ างด้ าว) ควรจัดสรรงบประมาณ เพื่ อจัดประชุ มชี้ แจงภารกิ จเร่ งด่ วน
ในแต่ละครั้งด้วย 3) ควรทบทวนโครงสร้าง อัตรากำลั ง ภารกิจ และงบประมาณที่จัดสรรให้ส่ว นภูมิภ าค
อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมิใช่เน้นปริมาณ
แต่ ขาดคุ ณภาพ 4) ศึ กษาและขยายสิทธิ ประโยชน์ ด้านอื่นๆ ให้ แก่ อสร. เพื่ อสร้างขวัญและกำลั งใจให้ แก่ อสร.
ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน 5) ผลักดันให้ MOU มีผลในทางปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 1) กำหนดภารกิจและแนวทางปฏิบัติของ อสร. ให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นปี
งบประมาณ รวมทั้งจัดประชุมทำความเข้าใจและติดตามผลและนำผลการติดตามมาทบทวนการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ำเสมอ 2) ให้การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุป กรณ์ ยานพาหนะ เพื่อให้จังหวัด สามารถสนับสนุน
การดำเนินงานด้าน อสร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของ อสร. ให้ชัดเจน ใช้ ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย
มีร ายละเอีย ดประกอบด้ว ยภารกิจ และแบบฟอร์ม ขอรับ บริก ารของทุก หน่ว ยงาน พร้อ มแบบรายงาน
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และคู่มือฉบับย่อสำหรับพกพา 4) ปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสร. ให้มีความกระชับ
เข้าใจง่ายและตรงตามภารกิจที่มอบหมาย 5) ควรมีการศึกษาในเชิงลึกในลักษณะการถอดบทเรียนจากแกนนำ อสร.
ระดับอำเภอที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานหรือมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็น อสร. ต้นแบบ
6) เน้นการประชาสัมพันธ์บทบาท/ภารกิจ อสร. ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครแรงงาน
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง โดยสร้างขวัญและกำลังใจ
ในรูปแบบต่ างๆ อาทิ การประกวด อสร. ดี เด่น การให้ สวัสดิ การด้านประกั นสั งคม (มาตรา 40) การประกาศ
เกียรติคุณ การศึกษาดูงาน/เยี่ยมชม (On tour หรือ Site visit) การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นเพื่อนำมาเป็น
แบบอย่างในการดำเนินการในพื้นที่ 8) สำนักงานแรงงานจังหวัดและหน่วยงานในสั งกัดควรสร้างความเข้าใจ
กับ อปท. และผู้นำชุมชน ในภารกิจของ อสร. ที่เป็นเครือข่ายการทำงานด้านแรงงานในพื้นที่ และสนับสนุน
การทำงานของ อสร. และเป็นการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานอีกเครือข่ายหนึ่ง 9) ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม อสร.
ในระดับจังหวัด ระดับภาค เพื่อรองรับความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้าน อสร. อย่างเป็นรูปธรรม
2.5.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของสำนักงานแรงงานจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดให้สำนักงานแรงงานจังหวัดดำเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานของแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ภายใต้โครงการค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
ระดับตำบล/อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยนำรูปแบบการประเมิน CIPP-Model มาใช้ในการประเมินผล
และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการ
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครแรงงาน แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ประชาชน ผู้นำชุมชน
ผู้ แ ทนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จำนวน 26,285 คน จากการประมวลและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
จากแบบสอบถาม ภาพรวมสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภออยู่ใ น
ระดับ ค่อ นข้า งมากแสดงว่า โครงการค่า ตอบแทนแกนนำอาสาสมัค รแ รงงานระดับ ตำบล/อำเภอ
เป็ น โครงการที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ปั ญ หาด้ า นแรงงานในพื้ น ที่ ไ ด้ ใ นระดั บ ค่ อ นข้ า งมาก จึ ง ประเมิ น
ได้ว่าควรดำเนินโครงการนี้ต่อไป แต่ควรปรับปรุงในปัจจัยต่างๆ เพื่อให้ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงในทุกมิติ
โครงการจึงจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
การประเมินผลครั้งนี้เป็ นการประเมินผลการปฏิ บัติงานของอาสาสมั ค รแรงงานระดั บ ตำบล
ซึ่ ง เป็ น การประเมิ น ผลย้ อ นหลั ง ของปี ง บประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อพิจารณาผลความต่อเนื่องจากการ
ประเมิน ผลการปฏิบ ั ติง านของอาสาสมัค รแรงงานระดับ อำเภอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผลการ
ประเมินของทั้ง 2 ปี ไม่แตกต่างกัน โดยมีผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2555 ดังนี้
1) ควรจัด ทำแผนมอบหมายภารกิจ ของ อสร. เช่น ปี พ.ศ. 2555 เน้น หนัก เรื่องผู้ ประกันตนมาตรา 40
และอาสาสมัครพาไปสมัครงาน ปี 2556 เน้นหนักเรื่องแรงงานต่างด้าว เป็ นต้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและ
เห็ นผลการดำเนินงานของ อสร. อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 2) ควรวิเคราะห์ภารกิจ โครงสร้าง และอัตรากำลังของ
สรจ. รองรับการวิเคราะห์อย่างเร่งด่วน 3) ใช้งบบริหารของโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ช่วยสนับสนุนการทำงาน
ของ อสร. โดยปรับหลักเกณฑ์ในเรื่องการเสนอโครงการเป็น อสร. เสนอโครงการต่อ สรจ. โดยตรง เป็น การ
แก้ไขเรื่องงบประมาณและการสร้างชื่อให้ อสร. เป็นที่รู้จักในพื้นที่ 4) ควรจัดทำคู่มือที่มีลักษณะเป็นข้อมูลงาน
บริการที่ใช้ร่วมกันทุกจั งหวัด (common data) และให้ สรจ. นำไปเพิ่ มเติมงานบริการที่เฉพาะเจาะจงกับปั ญหา
ในแต่ละพื้นที่ 5) ควรศึกษาเชิงลึ กในลั กษณะการถอดบทเรียนจากแกนนำ อสร. ที่ประสบความสำเร็จในการ
ดำเนินงานหรือมีความเข้มแข็ง ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็น อสร. ต้นแบบ 6) เน้นการประชาสัมพันธ์บทบาท/ภารกิจ อสร.
ให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ 7) พิ จ ารณางบประชาสั มพั นธ์ของส่วนกลางให้ ส นับสนุนภารกิจของ อสร. และ สรจ.
รายงานผลการประเมินโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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8) ตั้ งงบประมาณในเรื่ อ งการศึ ก ษาดู งานเป็ น การเฉพาะ และควรศึ ก ษาเรื่อ งสวัส ดิ ก ารที่ น อกเหนื อ จาก
ค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับหน่วยงานที่มีอาสาสมัครในพื้นที่
2.5.3 ผลการประเมินการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของสำนักงานแรงงานจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน ได้ ก ำหนดให้ ส ำนั ก แรงงานจั งหวั ด ทุ ก จั งหวั ด ดำเนิ น การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554–2556 โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 การประเมิน ผลการปฏิบัติงานของ อสร. ใช้รูป แบบการประเมิน CIPP-Model เช่นเดียวกับ
ปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 พิ จารณาองค์ประกอบการประเมินรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านสภาพแวดล้ อม (Context)
ด้ านปั จจั ยนำเข้ า (Input) ด้ านกระบวนการ (Process) และด้ านผลที่ ได้ (Product) แล้ วนำผลการดำเนิ นงาน
มาวิเคราะห์ผ ลสำเร็ จ ใน ๔ มิติ ได้แก่ มิติความสอดคล้องของปัญหาด้านแรงงานกับความต้องการให้ อสร. ปฏิบัติงาน
ในพื้ นที่ มิ ติ ประสิ ทธิ ภาพ มิต ิป ระสิท ธิผ ล มิต ิผ ลลัพ ธ์ โดยป ระเมิน จากกลุ ่ม ตัว อย่า ง 5 กลุ ่ม ได้แ ก่
1) แรงงานจัง หวัด หรือ เจ้า หน้า ที ่ สรจ. ที ่รับ ผิด ชอบงาน อสร. 2) พี ่เ ลี ้ย ง อสร. จากทุก หน่ว ยงาน
3) อสร. ระดับ ตำบล 4) ประชาชน และ 5) ผู้ นำชุ มชน/ผู้ แทนองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น จำนวนทั้ งสิ้ น
29,495 คน
จากการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามดังกล่าว ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
อสร. ระดั บตำบลในภาพรวมทุ กมิ ติ อยู่ ในระดั บสู ง (เฉลี่ ย 4.39 คะแนน) ซึ่ งทุ ก มิ ติ มี ผ ลสำเร็จ อยู่ ในระดั บ
ค่อนข้างสูงถึงสูง (ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 3.41–5.00) แสดงว่าการมี อสร. ระดับตำบลเป็นผู้แทนกระทรวง
แรงงานทำหน้า ที่ให้บ ริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในชุมชน/พื้นที่ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนและสามารถช่วยบรรเทาปัญหาด้านแรงงานในพื้นที่ได้ในระดับดี จึงควรขยายเครือข่าย อสร. ลงสู่ระดับ
หมู่บ้าน เพื่อให้สามารถกระจายงานบริการด้านแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากสำนักงาน
ปลัด กระทรวงแรงงานได้ก ำหนดให้ สรจ. ทุกจังหวัดประเมินผลการปฏิบัติงานของ อสร. มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2554 และได้ให้ข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติที่พบจากผลการประเมินไว้ทุกปี เพื่อให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับผลการประเมินในครั้งนี้ พบว่า
ไม่แตกต่างจาก 2 ปีที่ผ่านมา จากการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ให้ ไว้ พบว่า สำนักตรวจและ
ประเมิ น ผล กลุ่ มงานสนั บ สนุ น เครื อข่ ายและประสานภู มิ ภ าค รวมทั้ ง สรจ. ได้ น ำข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า ว
ไปดำเนิ น การให้ เกิดผลแล้วหลายเรื่อง โดยมีผ ลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในปี 2556 ดังนี้
1) ควรทบทวนโครงสร้าง บทบาทภารกิจของ สรจ. ให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจ 2) ควรประสานกับกลุ่มพัฒนา
ยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การดำเนินการโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ให้เอื้อต่อการทำงานของ อสร. 3)
ควรมีการรวมแบบขอรับบริการของทุกหน่วยงาน เอกสารเทคนิคการเป็นอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงแบบ
มือ อาชีพ ฉบับ พกพา 4) ควรศึก ษาเชิง ลึก ในลัก ษณะการถ่ ายทอดบทเรียนจากแกนนำ อสร. ที่ ประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินงาน หรือมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็น อสร. ต้นแบบ 5) ควรกำหนดเรื่อง
หรือภารกิจที่จะให้ อสร. ไปดำเนิ นการประชาสั มพันธ์ 6) ควรกำหนดภารกิจให้ แก่ อสร. คัดกรองผู้ ให้ บริการ
เบื้องต้น (ชี้เป้า) นำส่ง สรจ. โดยกำหนดเป้าหมายชัดเจน คือ อสร. 1 คน ต่อผู้รับบริการ 30 คน/ปี 7) กลุ่มงาน
สนับ สนุน เครือ ข่า ยและประสานภูม ิภ าค สำนัก ตรวจ และประเมิ น ผล และสำนั ก งานแรงงานจั ง หวั ด
ควรร่วมกันทบทวนและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลในพื้นที่ต่อไป 8) ควรขยาย อสร. ลงสู่ระดับหมู่บ้าน และให้ได้รับ
ค่าตอบแทนทุ กคน โดยขอรับ การสนั บ สนุน งบประมาณจากสำนัก งบประมาณ 9) ควรอบรมให้ค วามรู้
ด้า นแรงงานและบทบาทภารกิจ ให้แ ก่ อสร. คนใหม่ พัฒ นาศัก ยภาพ รวมทั ้ง เพิ ่ม พูน องค์ค วามรู ้
ด้า นแรงงานที่ทัน สมัย ให้ แ ก่ อสร. คนเก่าอย่างสม่ำเสมอ 10) การดำเนินการชี้เป้า คัดกรอง ส่งต่อ ติดตามผล
ควรกำหนดระยะเวลาแล้ วเสร็ จ ให้ ชั ดเจน และแจ้ งให้ ผู้ รั บบริ การรั บทราบ เพื่ อมิ ให้ กระบวนการทำงานล่ าช้ า
11) สรจ. ควรประสาน อปท. อย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อขอความร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสร.
รายงานผลการประเมินโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ตาม MOU ที่ได้จัดทำไว้ 12) ควรแนะนำ อสร. ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รู้จักพร้อมอธิบายบทบาท
หน้าที่ อสร. ให้ทราบด้วย
2.6 แนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการกิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่
โดยอาสาสมัครแรงงาน
2.6.1 กิจกรรมการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงาน (ชี้เป้า)
1) เป้าหมายการดำเนินงาน = จำนวนประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ได้รับบริการด้านแรงงาน (อาสาสมัคร
แรงงาน 1 คน : 30 คน) 217,650 คน ต่อปี
2) รูปแบบการทำงาน
เป็นงบทำงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจงานด้านอาสาสมัครแรงงาน ในการสนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายของการให้บริการด้านแรงงาน ได้แก่
- ประชุมหัวหน้าส่วนที่มีวาระเกี่ยวข้องกับอาสาสมัครแรงงาน
- ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครแรงงาน (พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน)
- ประชุมแกนนำ/เครือข่ายอาสมัครแรงงานเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางและติดตามผลการปฏิบัติงาน
- ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานอาสมัครแรงงานระดับจังหวัด/แต่งตั้งอาสมัครแรงงาน
- ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาสาสมัครแรงงาน
- แต่งตั้งคณะทำงานและดำเนินการคัดเลือกอาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด
- ติดตามการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน
- บริหารจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาสาสมัครแรงงาน
3) ขั้นตอนการทำงาน
การดำเนินงานและการรายงานผล
(1.1) กระทรวงแรงงานจัดสรรเป้าหมายและโอนเงินเพื่อให้จังหวัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์
(1.2) สำนักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน
ให้แก่อาสาสมัครแรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
(1.3) อาสาสมัครแรงงานดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
(แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน : สภ.1) ให้กับสำนักงานแรงงานจังหวัด
(1.4) สำนักงานแรงงานจังหวัดดำเนินการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อคัดกรอง-ส่งต่อผู้ขอรับ
บริการด้านแรงงานไปยังหน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป (แบบรับเรื่องส่งต่อของผู้ขอรับ
บริการด้านแรงงาน (รายบุคคล) : สภ.2)
(1.5) สำนั กงานแรงงานจั งหวั ดรวบรวมผลการปฏิ บั ติ งานด้ านอาสาสมั ครแรงงานประจำเดื อน
และรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินประจำเดือน (สภ. 4) ให้กับฝ่ายพัฒนาเครือข่าย (อาสาสมัครแรงงาน) กลุ่มงานสนับสนุน
เครือข่ายและประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 2 ของเดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมต่อไป
หมายเหตุ : ในการนั บผลงานของอาสาสมัครแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นอกจากการ
กำหนดให้นับจำนวนผู้มาขอรับบริการด้านแรงงาน โดยผ่านอาสาสมัครแรงงาน ในภารกิจ 5 ด้านนั้น ยังสามารถนับรวม
ผลงานในส่วนของโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งดำเนินการผ่าน
อาสาสมัครแรงงาน
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การคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น
สำนั กงานแรงงานจั งหวั ดพิ จารณาคั ดเลื อกอาสาสมั ครแรงงานดี เด่ นระดั บจั งหวั ด จำนวน 1 คน
เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนกระทรวงแรงงานในระดับประเทศต่อไป โดยมีขั้นตอน ดังนี้
(1.1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัดตามหลั กเกณฑ์
ที่กระทรวงแรงงานกำหนด จังหวัดละ 1 คน (รายละเอียดตามแบบคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ปี 2561)
(1.2) แจ้งผลการพิจารณาพร้อมส่ งแบบลงความเห็ นการพิจารณาคัดเลื อกฯ ประวัติและผลงานของ
อาสาสมัครแรงงานทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จำนวน 1 ชุด ให้ สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 (ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นอาสาสมัครงานดีเด่น/บัณฑิต
แรงงานดีเด่นจะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกฯ ในห้วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา)
การสำรวจความพึงพอใจ
สำนั กงานแรงงานจั งหวัดดำเนินการสำรวจความพึงพอใจให้ บริการประชาชนด้านอาสาสมัครแรงงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนด้านอาสาสมัครแรงงาน : สภ. 5 และสรุปผล
การสำรวจฯ ตามแบบรายงาน (รายงานผลความพึ งพอใจการให้ บริ การประชาชนด้ านอาสาสมั ครแรงงาน : สภ. 3)
ให้สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่
รอบที่ 1 ผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ในไตรมาสที่ 1 – 2 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561
รอบที่ 2 ผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ในไตรมาสที่ 3 – 4 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561
การรายงานผล (เอกสารที่เกี่ยวข้อง)
(1.1) อสร. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน (สภ. 1) ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
ส่งให้กับสำนักงานแรงงานจังหวัด
(1.2) สำนั กงานแรงงานจั งหวัดบั นทึ กการขอรับบริ การด้ านแรงงานเป็ นรายงานบุ คคล (สภ. 2)
เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 5 วัน
(1.3) สำนั กงานแรงงานจั งหวั ดรายงานผลการสำรวจความพึ งพอใจการให้ บริ การประชาชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สภ. 3) ส่งให้กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค รอบที่ 1 (ไตรมาสที่ 1 – 2)
ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 รอบที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 – 4) ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561
(1.4) สำนักงานแรงงานจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินประจำเดือน (สภ. 4)
ส่งรายงานให้กับกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 2 ของเดือนเป็นประจำทุกเดือน
2.6.2 ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
1) เป้ าหมายการดำเนิ น งาน = อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จำนวน 7,255 คน ได้รับ
ค่าตอบแทน คนละ 600 บาท จำนวน 12 เดือน
2) รูปแบบการทำงาน กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดตามจำนวนอาสาสมัคร
แรงงานระดับตำบล เพื่อให้สำนักงานแรงงานจังหวัดเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
เป็นรายเดือน โดยนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือนตามแบบสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของ
อาสาสมัครแรงงาน (สภ. 1)
3) ขั้นตอนการทำงาน
(1.1) กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดตามจำนวนอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
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(1.2) จั ง หวั ด ทบทวนคำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง อาสาสมั ค รแรงงานระดั บ ตำบล พร้ อ มจั ด ทำบั ต ร
ประจำตัวของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล และจัดทำทำเนียบอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
(1.3) มอบหมายภารกิจให้อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ดำเนินการ
(1.4) มีการประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลเป็นรายไตรมาสหรือตามระยะเวลาเหมาะสม
(1.5) อาสาสมัครแรงงานรายงานตามแบบรายงานสรุปผลการปฏิ บั ติงานของอาสาสมัคร
แรงงาน (แบบ สภ. 1) ทุกวันที่ 25 ของเดือน
(1.6) เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลเป็นรายเดือน
(1.7) สำนั ก งานแรงงานจั งหวั ด รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยเงิน ตามแบบรายงาน/ผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายประจำเดือน (แบบ สภ. 4) ทุกวันที่ 2 ของเดือน
4) แผนการปฏิ บั ติงาน/งบประมาณจัดสรร (ตามแผนการจัดสรรงบประมาณด้า นอาสาสมั คร
แรงงาน 76 จังหวัด)
สำหรับ ปฏิ บั ติ งานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุล าคม 2560 – กัน ยายน 2561)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน 2 ครั้ง จำนวนรวมทั้งสิ้น 52,236,000 บาท
ครั้ งที่ 1 งบประมาณรายจ่ ายประจำปี พ.ศ. 2561 (เดื อนตุ ลาคม 2560 – มี นาคม 2561)
จำนวน 6 เดือน
ครั้ งที่ 2 งบประมาณรายจ่ ายประจำปี พ.ศ. 2561 (เดื อนเมษายน – สิ งหาคม 2561)
จำนวน 6 เดือน
ทั้งนี้ หากมีการเสียชีวิต ลาออก หรือมีเหตุอันควรให้ตำบลนั้นเว้นว่างจากการมีอาสาสมัคร
แรงงานระดับ ตำบล ขอความร่วมมือให้ ทางสำนักงานแรงงานจังหวัดดำเนินการแต่งตั้ง อาสาสมัครแรงงาน
ระดับตำบลคนใหม่ให้ครบตามจำนวนโดยเร็ว
5) การรายงาน (เอกสารที่เกี่ยวข้อง)
(1.1) อาสาสมัครแรงงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน (สภ.1)
ส่งให้กับสำนักงานแรงงานจังหวัดทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
(1.2) สำนักงานแรงงานจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินประจำเดือน (สภ.4)
ส่งรายงานให้กับกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 2 ของเดือน เป็นประจำทุกเดือน
2.6.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแรงงานระดับภูมิภาค
1) เป้าหมายการดำเนิ นงาน : อาสาสมัครแรงงานผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 7,255 คน/76 จังหวัด/
กิจกรรม
2) รูปแบบการทำงาน : กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัคร
แรงงาน เป็น การจัดสรรงบประมาณเป็ นงบรายจ่ายอื่นสำหรับให้กับ สำนักงานแรงงานจังหวัดดำเนินการ
จัดอบรม พร้อมการศึกษาดูงานให้กับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่
3) ขั้นตอนการทำงาน
(1.1) กระทรวงแรงงานจัดสรรเป้าหมายและโอนเงินเพื่อให้จังหวัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์
(1.2) สำนักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ให้กับอาสาสมัครแรงงาน รวมถึงเครือข่าย
อาสาสมัครแรงงานในพื้น ที่ เกี่ยวกับภารกิจและข่าวสารข้อมูลด้านแรงงาน ทิศทางนโ ยบายของกระทรวง
รายงานผลการประเมินโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ภารกิจ สำคัญของหน่ว ยงานในสังกัดที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น การค้ามนุษย์ พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวฉบับใหม่ และแนวทางการพัฒนาคนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน เทคนิคการจูงใจและให้คำปรึกษา เป็นต้น จำนวนไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง
และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์
ใช้ ในการปฏิ บั ติงานได้ ต่ อไป จั งหวัดละ 1 กิ จกรรม โดยมี ร่างหลั กสู ตรกลางในการพั ฒนาอาสาสมั ครแรงงาน
เป็นแนวทางในการดำเนิน การ ได้แก่ 1) ความรู้ พื้นฐานในงานอาสาสมัครแรงงาน 2) ความรู้ด้านกฎหมาย
แรงงานเบื้องต้น 3) ความรู้ด้านองค์กรปกครองท้องถิ่น 4) รูปแบบการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาแรงงานในระดับ
พื้นที่ 5) การติดตามประเมินผลและการสรุปรายงานผล 6) การสร้างภาวะผู้นำให้ตัวเอง 7) ผู้นำกับทำงานด้านประชาสัมพันธ์
และการประสานงานรณรงค์ให้ชาวบ้านเกิดจิตสำนึกร่วมกัน เป็นต้น
(1.3) ประเมิ นความรู้ ก่ อนและหลั งของผู้ เข้ ารับการอบรมเพื่ อวั ดระดั บความรู้ความเข้ าใจ
ในภารกิจของกระทรวงแรงงานและแนวทางการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน
(1.4) จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายอาสาสมัคร
แรงงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในฐานะ “กลไกสำคัญขับเคลื่อนการนำบริการสู่ประชาชนในพื้นที่”
4) การรายงานผล
สำนั ก งานแรงงานจั งหวั ด รายงานผลการจั ด กิ จ กรรมพร้อ มรู ป กิ จ กรรมทั้ งรู ป เล่ ม และ
ไฟล์ข้อมูล จำนวน 1 ชุด ส่งให้สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 หรือภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
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บทที่ ๓
วิธีดำเนินการประเมินผล

ประกอบด้วย
•
•
•
•

รูปแบบและประเด็นการประเมินผล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การใช้สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ ๓
วิธีการประเมินผล
3.1 รูปแบบและประเด็นการประเมินผล
การประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงาน โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 พิจารณาองค์ประกอบสำคัญ คือ ความสอดคล้องของความต้องการอาสาสมัครแรงงาน
กับภารกิจการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด และองค์ประกอบของตัวแบบการประเมินผลตามทฤษฎี
ระบบ (System Theory) ๓ ส่วนประกอบหลัก ดังนี้
(1) ความสอดคล้อ งกับ ภารกิจ การให้บ ริก ารด้า นแรงงานและความต้อ งการ/ความจำเป็น
ที่ใ ห้อ าสาสมัค รแรงงาน (อสร.) ช่ว ยปฏิบัติง านของหน่ว ยงานสัง กัด กระทรวงแรงงานในพื้น ที่/ จัง หวัด
ได้แก่ ภารกิจ ด้านการจัดหางาน/การหางานทำ การขาดแคลนแรงงาน การฝึก อาชีพ /พัฒ นาทักษะฝีมือ
การถูก หลอกลวงไปทำงานต่า งประเทศ การใช้แ รงงานต่า งด้า ว สิท ธิป ระโยชน์ด้า นคุ้ม ครองแรงงาน
สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ การแก้ไขปัญหาความเดือนร้ อน
ด้านอาชีพ การให้ ค วามรู้ ด้ า นยาเสพติ ด แก่ ลู ก จ้ า งในสถานประกอบกิ จ การ 10 คนลงมา และภารกิจ
การสำรวจข้อมูลด้านแรงงาน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด
(2) ปั จ จั ย นำเข้ า (Input) ได้ แ ก่ ความสอดคล้ อ งเหมาะสมของปั จ จั ย ในการสนั บ สนุ น
การดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่/จังหวัด ให้ประสบความสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เช่น
ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน อสร. ความเพียงพอของยานพาหนะ สื่อประชาสัมพันธ์
และความเพี ย งพอของ อสร. ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ / จั ง หวั ด รวมทั้ ง ความรู้ ใ นภารกิ จ ที่ ก ำหนดให้ อสร.
ช่วยปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด
(3) กระบวนการ (Process) ได้แก่ ความสอดคล้ องของรูป แบบแนวทางการดำเนิ นกิจกรรม
การให้ บ ริการด้านแรงงานในพื้น ที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ส ำนั กตรวจและประเมิน ผล กลุ่ มงานสนั บ สนุ น เครือ ข่ายและประสานภูมิ ภ าค (สตป.สภ.) กำหนด เช่ น
ขั้นตอนการสมัครและขึ้นทะเบียน อสร. ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน
ความเหมาะสมของการรายงานผลการปฏิ บั ติ งานของ อสร. การบริห ารจั ด การงบประมาณ และการมี
ส่วนร่วมของผู้นำชุมชน/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของ อสร. ประกอบด้วย
6 ตัวชี้วัด
(4) ผลที่ได้ (Product) ประกอบด้วย 1) ผลผลิต (Output) ได้แก่ จำนวนประชาชนในพื้นที่/
จังหวัดที่ได้รับบริการด้านแรงงานจาก อสร. และ 2) ผลลัพธ์ (Outcome) ได้แก่ จำนวนประชาชนกลุ่มผู้ผ่าน
การคัดกรอง ส่งต่อที่ได้รับประโยชน์จากการบริการด้านแรงงาน รวมถึงความพึงพอใจในการมี อสร. เป็นผู้แทน
กระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/จังหวัด ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด
การวั ด ผลสำเร็ จ จะพิ จ ารณาตามองค์ ป ระกอบหลั ก ดั ง กล่ า วตามประเด็ น การประเมิ น ผล
และตัวชี้วัดที่กำหนด ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับผลสำเร็จของตัวชี้วัดเป็น 5 ระดับ คือ 1, 2, 3, 4
และ 5 ตามระดับผลการดำเนินงานที่ได้ สำหรับการแปลผลความสำเร็จในภาพรวมและความสำเร็จในแต่ละ
องค์ประกอบ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของคะแนนตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ โดยใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนน
ระดับผลสำเร็จ ดังนี้
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ช่วงคะแนนเฉลี่ย

แปลความหมายระดับความสำเร็จ

4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

อยู่ในระดับมากที่สุด
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับปานกลาง
อยู่ในระดับน้อย
อยู่ในระดับน้อยที่สุด

ซึ่งมีรายละเอียดประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนตามตารางต่อไปนี้
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ประเด็นการประเมินผล ข้อคำถาม และตัวชี้วัดในการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นการประเมินผล
ประเด็นย่อย
ข้อคำถาม
1. ความสอดคล้องของความต้องการอาสาสมัครแรงงานกับภารกิจการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด
- อุ ป สงค์ แ ละความ
สอดคล้ องกั บภารกิ จการ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงาน
และความจำเป็ น ที่ ต้ อ ง
ให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงาน
ในจังหวัด
เพื่ อทราบว่าหน่ วยงาน
สั งกั ดกระทรวงแรงงาน
ในจั งหวั ด ทราบถึ งความ
จำเป็ น/ความต้ องการ
และแนวทางการดำเนินงาน
ของ อสร. หรื อไม่ และ
ต้ องการให้ อสร. ช่ วย
ปฏิ บั ติ งานตามภารกิจของ
ห น่ วย งาน ใน จั งห วั ด
มากน้ อยเพี ยงไร ซึ่ งข้ อมู ล
ดังกล่าวเป็ นข้อมูลเบื้ องต้ น
เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การให้บริการด้านแรงงาน
ของ อสร.

ตัวชี้วัด

1.1 ความสอดคล้องของ 1. การดำเนิ น งานของ อสร. ในจั ง หวั ด ท่ า น สอดคล้ อ งกั บ ตัวชี้วัด : ร้อยละของภารกิจการให้บริการด้านแรงงาน
การดำเนินงานของ อสร. ภารกิจการให้บริการด้านแรงงานของจังหวัดในเรื่องใดบ้าง
ทีใ่ ห้ อสร. ช่วยปฏิบัติงาน
กับ ภารกิจ การให้ บ ริการ
ภารกิจการให้บริการด้านแรงงาน
ด้านแรงงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
เรื่อง
1. การจัดหางาน/การหางานทำ
2. การขาดแคลนแรงงาน
3. การฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะฝีมือ
4. การถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ
5. การใช้แรงงานต่างด้าว
6. สิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน
7. สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม
8. สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
9. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
10. การให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่ลูกจ้าง
ใน สปก. 10 คนลงมา
11. การสำรวจข้อมูลด้านแรงงาน

มี

ไม่มี

ร้อยละของภารกิจการให้บริการด้านแรงงานที่ให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงาน
มีค่าน้อยกว่า 51.00
ร้อยละของภารกิจการให้บริการด้านแรงงานที่ให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงาน
มีค่า 51.00 – 60.00
ร้อยละของภารกิจการให้บริการด้านแรงงานที่ให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงาน
มีค่า 61.00 – 70.00
ร้อยละของภารกิจการให้บริการด้านแรงงานที่ให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงาน
มีค่า 71.00 – 80.00
ร้อยละของภารกิจการให้บริการด้านแรงงานที่ให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงาน
มีค่ามากกว่า 80 ขึ้นไป

แหล่งข้อมูล
- สรจ.
ระดับ
คะแนน
1
2
3
4
5

สูตรคำนวณ : จำนวนภารกิจการให้บริการด้านแรงงานที่ให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงาน x 100
จำนวนประเด็นภารกิจการให้บริการด้านแรงงานของจังหวัดทั้งหมด

รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
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ประเด็นย่อย

ข้อคำถาม

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

1.2 ความต้ อ งการให้ 2. หน่วยงานของท่านและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่มีความต้องการให้ อสร.
- สรจ.
อสร. ช่วยปฏิบัติงานตาม ในจั ง หวั ด ท่ า นมี ค วามต้ องการให้ อสร. ช่ ว ยปฏิ บั ติ ง านตาม ช่ ว ยปฏิ บั ติ งานตามภารกิจ ของหน่ ว ยงานในสั ง กัด กระทรวง
ภารกิจ ของหน่ว ยงาน ภารกิจของหน่วยงานหรือไม่
แรงงานในจังหวัด
ในสัง กัด กระทรวงแรงงาน
ระดับ
หน่วยงาน
ต้องการ ไม่ต้องการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ในจังหวัด
คะแนน
1. สำนักงานแรงงานจังหวัด
ร้อยละของหน่ วยงานที่ มี ความต้ องการให้ อสร. ช่ วยปฏิ บั ติ งาน
1
2. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
ตามภารกิ จของหน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวงแรงงานในจั งหวั ด
มีค่าน้อยกว่า 51.00
3. สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือ
ร้อยละของหน่ วยงานที่ มี ความต้ องการให้ อสร. ช่ วยปฏิ บั ติ งาน
2
แรงงานจังหวัด
ตามภารกิ จของหน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวงแรงงานในจั งหวั ด
4. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
มีค่า 51.00 – 60.00
แรงงานจังหวัด
ร้อยละของหน่ วยงานที่ มี ความต้ องการให้ อสร. ช่ วยปฏิ บั ติ งาน
3
ตามภารกิ จของหน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวงแรงงานในจั งหวั ด
5. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
มีค่า 61.00 – 70.00
6. …………………………………………………...
ร้อยละของหน่ วยงานที่ มี ความต้ องการให้ อสร. ช่ วยปฏิ บั ติ งาน
4
7. …………………………………………………...
ตามภารกิ จของหน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวงแรงงานในจั งหวั ด
8. …………………………………………………...
มีค่า 71.00 – 80.00
ร้อยละของหน่ วยงานที่ มี ความต้ องการให้ อสร. ช่ วยปฏิ บั ติ งาน
ตามภารกิ จของหน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวงแรงงานในจั งหวั ด
มีค่ามากกว่า 80 ขึ้นไป

5

สูตรคำนวณ : จำนวนหน่วยงานที่มีความต้องการให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงานฯ x 100
จำนวนหน่วยงานในสังกัด

รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
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1.3 คุณสมบัติของ อสร. 3. คุณสมบัติของ อสร. ที่หน่วยงานต้องการ
ที่ห น่ ว ยงานต้อ งการต่ อ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
การปฏิบัติงาน
 มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์
 มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ดี และสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน
 มีความตั้งใจ และความพยายามในการให้บริการต่อประชาชน
 สนใจใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม
 ทำงานเป็นทีม
 อื่นๆ ................................................................................

- สรจ.
- ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด

1.4 สวัสดิการที่นอกเหนือ 4. ท่านคิดว่า อสร. ควรได้รับสวัสดิการที่นอกเหนือจากค่าตอบแทน
จากค่าตอบแทนที่ อสร. ในข้อใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
ควรได้รับ
 ค่าพาหนะในการลงพืน้ ที่
 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน
 โล่ ใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ
 เสื้อสามารถ
 ค่าเครื่องแต่งกาย
 ค่าประกันสังคม/ค่าประกันชีวิต
 อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................

- สรจ.
- ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
- อสร.

รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี

หน้า 3-6

ประเด็นการประเมินผล
ประเด็นย่อย
2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)
- ความสอดคล้ อ ง
เหมาะสมของปั จจั ย
ในการสนั บ สนุ น การ
ดำเนินงานของ อสร.
เพื่อทราบว่าหน่วยงาน
สั งกั ดกระทรวงแรงงาน
ในจังหวัดมีความพร้อม/
ความเพียงพอ และความ
ต้ อ งการทรัพ ยากรที่ จ ะ
นำมาใช้ในการสนับสนุน
การดำเนิ นงาน อสร. เช่ น
บุ ค ลากร งบประมาณ
ยานพาหนะ สื่ อประชา
สัมพันธ์ ตลอดจนความรู้
ความเข้ า ใจในภารกิ จ
หน้ าที่ ของ อสร. เพื่ อให้
การดำเนินงานของ อสร.
ประสบความสำเร็จและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ข้อคำถาม

2.1 ความเพี ย งพอของ 5. หน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบ ของ อสร. จำนวน ........... คน
การปฏิบัติงานของ อสร.

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

ตัวชี้วัด : ระดับความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุน
- สรจ.
การปฏิบัติงานในจังหวัดที่รับผิดชอบการดำเนินงานของ อสร. - ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
1
2
3
4
5

การดำเนินงาน
มีจำนวนเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนฯ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 คน
มีจำนวนเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนฯ 4 คน
มีจำนวนเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนฯ 5 คน
มีจำนวนเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนฯ 6 คน
มีจำนวนเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนฯ มากกว่า 6 คน

สูตรคำนวณ : -

2 .2 ความเพี ยงพอของ 6. ท่านได้รับงบประมาณในปี 2561 เพียงพอต่อการดำเนินงาน
งบประมาณสำหรับสนับสนุน อสร. ในพื้นที่/จังหวัด มากน้อยเพียงใด
การปฏิบัติงานของ อสร.

- สรจ.

ระดับความเพียงพอ (ใส่  ที่ตรงกับความเห็นของท่าน)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
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2.3 ความเพี ย งพอของ 7. ยานพาหนะของสำนักงานเพียงพอต่อการติดต่อประสานงาน ตัวชี้วัด : ระดับความเพียงพอของยานพาหนะที่ใช้ในการประสานงาน - สรจ.
กับ อสร. ในพื้นที่/จังหวัด
- ทุกหน่วยงาน
ยานพาหนะที่ ใช้ ในการ กับ อสร. ในพื้นที่/จังหวัด มากน้อยเพียงใด
ในสังกัด
ประสานงานกั บ อสร.
เกณฑ์การให้คะแนน :
ในพื้นที่/จังหวัด
ระดับความเพียงพอ (ใส่  ที่ตรงกับความเห็นของท่าน)
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

ค่าคะแนน
ระดับความ
เพียงพอ

1

2

3

4

5

คะแนน

1

2

3

4

5

เกณฑ์การให้คะแนน

สูตรการคำนวณ :
1) คำนวณหาค่าเฉลี่ยระดับความเพียงพอ
ค่าเฉลี่ยระดับความเพียงพอ = (w1x1+w2x2 +…+w5x5)/n
w หมายถึง ค่าของระดับความเพียงพอ ดังนี้
มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2, น้อยที่สุด = 1
x หมายถึง จำนวนผู้ตอบระดับความเพียงพอในแต่ละระดับ
n หมายถึง จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ทุกกลุ่มตัวอย่าง)
2) การวิเคราะห์คะแนนคำตอบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคำตอบ
แบ่งเป็น 5 ระดับ กำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้
คะแนน
5
4
3
2
1

ช่วงคะแนน
ระดับความเพียงพอ
4.21 – 5.00
มากที่สุด
3.41 – 4.20
มาก
2.61 – 3.40
ปานกลาง
1.81 – 2.60
น้อย
1.00 – 1.80
น้อยที่สุด

รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
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2.4 ความเพี ย งพอของ 8. ท่ านคิดว่าสื่อประชาสัมพั นธ์ด้านแรงงานที่ ใช้ในการปฏิบัติ งาน ตั ว ชี้ วั ด : ระดั บ ความเพี ย งพอของสื่ อประชาสั ม พั น ธ์
สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า น ของ อสร. ระดับตำบล (เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น) มีความ ด้านแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อสร. ระดับตำบล
แรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพียงพอ มากน้อยเพียงใด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ของ อสร. (เช่ น แผ่ น พั บ
ค่าคะแนน
โปสเตอร์ เป็นต้น)
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับความเพียงพอ (ใส่  ที่ตรงกับความเห็นของท่าน)

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

ระดับความ
เพียงพอ
คะแนน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

- สรจ.
- ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
- อสร.
- ปชช.
- ผู้นำชุมชน/
อปท.

สูตรคำนวณ : ตามข้อ 7

9. สื่อประชาสัมพันธ์ที่ท่านคิดว่าควรได้รับการสนับสนุน ได้แก่
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................

รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี

- สรจ.
- ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
- อสร.
- ปชช.
- ผู้นำชุมชน/
อปท.
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ประเด็นย่อย

ข้อคำถาม

ตัวชี้วัด

2.5 ความรู้ ค วามเข้ า ใจ 10. ท่านมีความเห็นว่า อสร. มีความรู้ในภารกิจที่กำหนด
ในหน้าที่/ภารกิจที่กำหนด ให้ปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ มากน้อยเพียงใด
ให้ อสร. ปฏิบัติ
ระดับความรู้ (ใส่ √ ที่ตรงกับความเห็นของท่าน)

เรื่อง
1. การจัดหางาน/การหางานทำ
2. การขาดแคลนแรงงาน
3. การฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะฝีมือ
4. การถูกหลอกลวงไปทำงาน
ต่างประเทศ

มาก
ที่สุด
(5)

มาก ปาน น้อย น้อย
(4) กลาง (2) ที่สดุ
(3)
(1)

แหล่งข้อมูล

ตั ว ชี้ วั ด : ระดั บ ความรู้ ใ นภารกิ จ ที่ ก ำหนดให้ อสร.
ปฏิ บั ติ ง าน
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนน

ค่าคะแนน
ระดับความรู้

1

2

3

4

5

คะแนน

1

2

3

4

5

- สรจ.
- ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
- อสร.
- ปชช.
- ผู้นำชุมชน/
อปท.

สูตรคำนวณ : ตามข้อ 7

5. การใช้แรงงานต่างด้าว
6. สิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครอง
แรงงาน
7. สิทธิประโยชน์ด้าประกันสังคม
8. สิทธิประโยชน์แรงงานไทยใน
ต่างประเทศ
9. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ
10. การให้ความรู้ด้านยาเสพติด
แก่ลูกจ้างใน สปก. 10 คนลงมา
11. การสำรวจข้อมูลด้านแรงงาน

รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
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ประเด็นการประเมินผล

ประเด็นย่อย

ข้อคำถาม

ตัวชี้วัด

11. ท่ า นต้ อ งการได้ รั บ ความรู้ ด้ า นแรงงานในเรื่อ งใดเพิ่ ม เติ ม
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- อสร.

 การจัดหางาน/การหางานทำ
 การขาดแคลนแรงงาน
 การฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะฝีมือ
 การถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ
 การใช้แรงงานต่างด้าว
 สิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน
 สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม
 สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
 การให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่ลูกจ้างใน สปก. 10 คนลงมา
 การสำรวจข้อมูลด้านแรงงาน
2.6 ความเพียงพอของ 12. ปัจจุบัน อสร. ในจังหวัดท่านมีจำนวนเท่าใด และคิดว่าควรมี ตัวชี้วัด : ระดับความเพียงพอของ อสร. ในพื้นที่/จังหวัด
เกณฑ์การให้คะแนน :
อสร.ที่ ปฏิ บั ติ ง านใน อสร. จำนวนเท่าใดจึงจะเพียงพอ
ระดับ

พื้นที่/จังหวัด
จำนวน อสร. ระดับตำบล
ที่ได้รับค่าตอบแทน
(ข้อมูลปัจจุบัน)
(คน)

จำนวน อสร. ระดับตำบล
ที่คิดว่าเพียงพอ เหมาะสม
ตามภูมิศาสตร์ของแต่ละ
พื้นที่/จังหวัด
(คน)

แหล่งข้อมูล

1
2
3
4
5

- สรจ.

การดำเนินงาน
ร้อยละของ อสร. ระดับตำบลที่เห็นว่าเพียงพอ
มีค่าน้อยกว่า 65.00
ร้อยละของ อสร. ระดับตำบลที่เห็นว่าเพียงพอ
มีค่าระหว่าง 65.00 – 69.99
ร้อยละของ อสร. ระดับตำบลที่เห็นว่าเพียงพอ
มีค่าระหว่าง 70.00 – 74.99
ร้อยละของ อสร. ระดับตำบลที่เห็นว่าเพียงพอ
มีค่าระหว่าง 75.00 – 79.99
ร้อยละของ อสร. ระดับตำบลที่เห็นว่าเพียงพอ
มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 80.00

สูตรคำนวณ :

จำนวน อสร. ระดับตำบล x 100
จำนวน อสร. ระดับตำบลที่ สรจ. เห็นว่าเพียงพอ

รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
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ประเด็นการประเมินผล
ประเด็นย่อย
3. ด้านกระบวนการ (Process)
- ความสอดคล้ อง
ของรู ป แบบแนวทาง
การดำเนินงานของ อสร.
ที่ ส่ วนกลางกำหนด
เพื่ อ ให้ ท ร า บ ว่ า
หน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงานในจั ง หวั ด และ
ผู้ เกี่ ย วข้ อ งได้ น ำปั จ จั ย
น ำเข้ า เช่ น คู่ มื อ การ
ปฏิ บั ติ งาน แนวทางการ
ดำเนินงาน ความรู้ ความ
เข้าใจของ อสร. และความ
ร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง มา
ใช้ในการดำเนิ นงานของ
อสร. ได้ อ ย่ า งเหมาะสม
เพื่ อ ค้ น หาข้ อ บกพร่ อ ง
จุดแข็ง จุดอ่อน ของการ
ดำเนิ น งาน อสร. ให้ เกิด
ประสิทธิภาพ

ข้อคำถาม

ตัวชี้วัด

3.1 การบริ ห ารจั ด การ 13. ในการรับสมัครและขึ้นทะเบียน อสร. หน่วยงาน
ในการดำเนิ นการรับสมั คร ท่านดำเนินการอย่างไรบ้าง (ใส่  ที่ตรงกับข้อเท็จจริง)
แ ล ะ ก ารขึ้ น ท ะ เบี ย น
มีการ ไม่มีการ
ข้อสังเกต/
อสร.
ขั้นตอนการดำเนินการ
ดำเนิน ดำเนิน ปัญหาอุปสรรค
การ
1. ทบทวนคำสั่ ง และแนะนำหรื อ
ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ที่สนใจมาสมัคร
เป็น อสร.
2. รับ สมัค รบุค คลเป็น อสร.โดย
พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ให้ ต รงตามที่
กำหนด จัดเก็บและรวบรวมใบสมัคร
3. ชี้ แ จงภารกิ จและให้ ความรู้
เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ภารกิจของ
กระทรวงแรงงานและชี้ แจงหน้ าที่
ความรับผิ ดชอบของ อสร. แก่ผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

การ

แหล่งข้อมูล

ตั ว ชี้ วั ด : ร้ อยละของขั้ น ตอนการสมั ค รและขึ้น ทะเบี ย น
อาสาสมัครแรงงานที่ได้ดำเนินการ

- สรจ.

เกณฑ์การให้คะแนน :
หน่วยวัด
ร้อยละ

เกณฑ์การให้คะแนน
1
น้อยกว่า
70

2

3

4

5

70

80

90

100

สูตรการคำนวณ :
จำนวนขั้นตอนการสมัครและขึ้นทะเบียน อสร. ที่ดำเนินการ x 100
จำนวนขั้นตอนทั้งหมด (5)

4. เสนอรายชื่ อเพื่ อให้ ผู้ ว่าราชการ
จั งหวั ดแต่ งตั้ งเป็ น อสร. และออก
บั ตรประจำตั วให้ แก่ อสร. ที่ ได้ รั บ
การแต่งตั้ ง โดยผู้ว่าราชการจั งหวัด
เป็นผู้ลงนาม
5. ปรับปรุงทะเบียนให้ เป็นปัจจุบั น
และจัดทำทำเนียบ อสร.ของจังหวัด

รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี

หน้า 3-12

ประเด็นการประเมินผล

ประเด็นย่อย

ข้อคำถาม
14. ท่านคิดว่าคุณสมบัติของ อสร. ที่กำหนดตามคู่มือ อสร.
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม
โดยควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติม ดังนี้...........................................
15. กรณี ใน 1 ตำบล มี อสร. หลายคน ท่ านมีวิธี การคั ดเลือก
อสร. ระดับตำบล (ได้รับค่าตอบแทน) อย่างไร
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล
- สรจ.

- สรจ.

 ไม่มีวิธีการคัดเลือกฯ
 นำเข้าที่ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา คัดเลือก
 ให้ อสร. ในพื้นที่เดียวกันลงคะแนนคัดเลือกฯ
 อื่นๆ ได้แก่ ........................................................................
16. ท่านทราบวิธีการคัดเลือก อสร. ระดับตำบลของสำนักงาน
แรงงานจังหวัด หรือไม่ อย่างไร
(หากท่านตอบ “ไม่ทราบ” ไม่ต้องตอบคำถามในข้อ 17)
 ไม่ทราบ
 ทราบ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ทราบจาก  คู่มือ อสร.
 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
 บอร์ดหรือเสียงตามสายของพื้นที่/ชุมชน
 เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน
 อสร.
 อื่น ๆ ..........................................................
รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี

- ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
- อสร.
- ผู้นำชุมชน/
อปท.
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ข้อคำถาม

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

17. หากท่านทราบวิธีการคัดเลือก อสร. ระดับตำบล
ท่านคิดว่าวิธีการนั้นเหมาะสมหรือไม่

- ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
- อสร.
- ผู้นำชุมชน/
อปท.

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
โดยควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติม ดังนี้ ...........................................
3.2 ก า ร ด ำ เนิ น ง า น 18. จากแนวทางการปฏิ บั ติ งานพี่ เลี้ ย งอาสาสมั ครแรงงาน ตัวชี้วัด : ร้อยละของขั้นตอนตามแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้าน อสร. ของหน่วยงาน ปี 2561 ที่ ส่ วนกลางกำหนด ท่ านได้ ดำเนิ นการตามขั้นตอน พีเ่ ลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ปี 2561 ที่ได้ดำเนินการ
ในสั งกั ด และ อสร. ตาม อย่างไรบ้าง (ใส่  ที่ตรงกับข้อเท็จจริง)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ขั้น ตอนที่ กำหนดในแนว
มีการ ไม่มีการ ข้อสังเกต/
การ
ทางการปฏิบัติงานพี่เลี้ยง
เกณฑ์การให้คะแนน
ขั้นตอน
ดำเนิน ดำเนิน ปัญหา
หน่วย
อาสาสมั ครแรงงาน ปี ดำเนินการ
การ
การ อุปสรรค
วัด
1
2
3
4
5
1. การสำรวจ 1 .1 ส ร จ .แ ต่ ง ตั้ ง
2561
ข้อมูล

คณ ะ ทำ งานบูร ณาการ
งาน อสร.
1 .2 ส ร จ .จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะทำงานฯ
(ตามข้อ 1.1 )
1.3 อสร. สำรวจข้ อ มู ล
ตามแบบที่ ก ำหนดและ
สรจ. สรุปผลการสำรวจ
1.4 สรจ. นำผลการสำรวจ
เข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนฯ
เพื่อจัดทำแผนและกำหนด
สัดส่วนในการให้บริการ

ร้อยละ

น้อยกว่า
70.00

70.00
–
79.99

80.00
–
89.99

90.00
–
99.99

- สรจ.

100.00

สูตรการคำนวณ :
จำนวนขั้นตอนตามแนวทางฯ ทีด่ ำเนินการ x 100
จำนวนขั้นตอนทั้งหมด

1.5 สรจ.นำส่งข้อมูล สัดส่วน

การให้ บริ การตามข้ อ 1.ให้
กระทรวง/กรม รับทราบ

ประเด็นการประเมินผล

ประเด็นย่อย

ข้อคำถาม
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ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล
หน้า 3-14

การ
ดำเนินการ

ขั้นตอน

มีการ ไม่มีการ ข้อสังเกต/
ดำเนิน ดำเนิน
ปัญหา
การ
การ
อุปสรรค

2.การชี้เป้า
2.1 สรจ. และหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมาย ในสั งกั ด จั ด ประชุ มชี้ แ จง
อสร. ตามกรอบภารกิจของ
อสร. โดยชี้แจงเป้าหมายที่
จะให้ อสร. ปฏิ บั ติ ต าม
แผนฯที่ได้จากข้อ 1 โดยให้
อสร. เป็นผู้ชี้เป้า
2.2 สรจ. จั ดทำคู่มือ การ
ปฏิบัติงานของ อสร.
2 .3 อ ส ร .คั ด ก ร อ ง
กลุ่ มเป้ าหมายเบื้ องต้นให้
สอดคล้ องกั บ แผนปฏิ บั ติ
การของจั งหวัด ตามข้อ 1
และนำส่ ง สรจ. โดยเก็ บ
สำ เน าไว้ที ่ อ ส ร.1 ชุด
(แบบ สภ. 1)
2.4 สรจ. รวบรวมข้ อ มู ล
ที่ ได้ จากการนำส่ ง ของ
อ ส ร .เพื่ อ เป็ น ผ ล ก า ร
ปฏิ บั ติงานของ อสร. และ
เป็ น ห ลั ก ฐาน ก ารเบิ ก
จ่ายเงิน (แบบ สภ.1)
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การ
ดำเนินการ

ขั้นตอน

มีการ ไม่มีการ
ดำเนิน ดำเนิน
การ
การ

ข้อสังเกต/
ปัญหา
อุปสรรค

3. การคัดกรอง 3.1 สรจ.รั บ ข้ อ มู ล ความ
กลุ่มเป้าหมาย ต้อ งการด้า นแรงงานจาก
อสร.
3.2 สรจ. กลั่ นกรองและ
จั ดลำดั บความสำคั ญ และ
ความจำเป็ น เร่ งด่ ว นของ
ความต้องการด้านแรงงาน
เพื่อนำเสนอคณะทำงานฯ
(ภายใน 5 วัน)
3.3 สรจ. จำแนกข้ อ มู ล
ความต้องการด้านแรงงาน
ตามมติคณะทำงานฯ เพื่ อ
เตรียมส่งต่อ โดยเก็บสำเนา
ไว้ที ่ สรจ.1ชุด เพื ่อ ติ ด
ตามผล
4. การส่งต่อ 4.1 สรจ. จั ด ทำหนั งสื อ
กลุ่มเป้าหมาย เป็ นลายลั กษณ์ อั กษรเพื่ อ
ส่งต่อข้อมูลที่คัดกรองแล้ว
ใ ห ้หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
ดำเนินการ
4.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามภารกิจ
4.3 สรจ. ประสานงาน
เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
ทุกเดือน
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การ
ดำเนินการ

ขั้นตอน

มีการ ไม่มีการ
ดำเนิน ดำเนิน
การ
การ

ข้อสังเกต/
ปัญหา
อุปสรรค

5. การติดตาม 5.1 สรจ. ติดตามผล
และรายงานผล การดำเนินงาน
5.2 สรจ. รายงานผล
การปฏิบั ติให้ หั ว หน้า
ส่วนราชการทราบ
5.3 สรจ. รายงานผล การ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
สป. เป็ น ป ระจำทุ ก สิ้ น
เดือน ตามแบบรายงานผล
ที่กำหนด
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- ความสอดคล้ อ ง
เห ม าะส ม ข อ งปั จ จั ย
ในการสนั บ สนุ น การ
ดำเนินงานของ อสร.
การสนั บ สนุ น การ
ดำเนินงานจากส่วนกลาง
ได้แก่ การชี้แจงทำความ
เข้ าใจ การอบรมให้ ความรู้
การให้ คำปรึ กษาแนะนำ
และการช่ วยเหลื อแก้ ไข
ปั ญหาการปฏิ บั ติ งานจาก
ส่วนกลาง ตลอดจนแนวทาง
การดำเนินการ เช่น คู่มือ
ปฏิ บั ติ งานฯ แบบสำรวจฯ
แบบจัดทำแผนปฏิบัติการฯ
แบบรายงานผลการดำเนิ น
งานที่ส่วนกลางจัดส่งให้มี
แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ครอบ
คลุ ม ชั ด เจน มีร า ย ล ะ
เอีย ดขั้น ตอนการปฏิบัติ
ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
นำไปปฏิ บั ติ ข อง อสร.
และผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็นการประเมินผล

3 .3 ความรู้ ความเข้ าใจ 19. ท่านคิดว่ากระบวนการทำงานที่ส่วนกลางกำหนด (ชี้เป้า
ในงานบริ การด้ านแรงงาน คัดกรอง ส่งต่อ ประเมินผล) มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
และภาระงานของ อสร.
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม
โดยควรปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้ ......................................

- สรจ.
- ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
- อสร.

3 .4 การสนั บสนุ นการ 20. หน่วยงานของท่านได้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ อสร. หรือไม่
ปฏิ บั ติ งานแก่ อสร. ของ  ไม่สนับสนุน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง  สนับสนุนโดย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
แรงงานในจังหวัด
 ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงาน
 สนับสนุนเอกสารทางวิชาการหรือสื่อ รวมทั้งข้อมูลด้านแรงงาน
เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน แผ่นพับ เอกสารภารกิจของหน่วยงาน
 อื่น ๆ ได้แก่ .................................................

- สรจ.
- ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด

21. ท่ า นคิด ว่ า การสนั บ สนุ น การปฏิบั ติ ง านของหน่ ว ยงาน
ในสั งกัดกระทรวงแรงงานในจั งหวัดแก่ท่ าน มี ความเหมาะสม
หรือไม่
1) ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงาน
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม โดยควรปรับปรุง ดังนี้ .......................

- อสร.

2) สนับสนุนเอกสารทางวิชาการหรือสื่อ รวมทั้งข้อมูลด้าน
แรงงาน เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน แผ่นพับ ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง
ข้อมูลสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานที่ประชาชนพึงได้รับ การสมัคร
เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ข้อมูลการใช้แรงงานต่างด้าว เป็นต้น
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม โดยควรปรับปรุง ดังนี้ .......................
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22. ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดท่านได้มีการประชาสัมพันธ์
หรือแจ้ งให้ ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อง (อปท. ผู้ นำชุ มชน กำนั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน
ประชาชน) ทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อสร. หรือไม่ อย่างไร

- สรจ.

 ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจาก ............................................
 มีการดำเนินการ โดยวิธี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 แจกสื่อเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อสร.
 แจกเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของ อสร. ให้ กำนั น ผู้ ใหญ่ บ้ า น หรื อผู้ น ำ
ชุ ม ชน
สำหรับติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หรืออกเสียงตามสาย
ของชุมชน
 ลงพื้ น ที่ เพื่ อประชาสั ม พั นธ์ และชี้ แจงเกี่ย วกับ
บทบาทหน้าที่ของ อสร. ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชน รวมทั้ง อปท.
รับทราบ
 ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุท้องถิ่น
 ให้ อสร. แนะนำตนเอง และชี้แจงเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของตนเองให้ประชาชนรับทราบ
 อื่นๆ ได้แก่ .................................................................
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3.5 ความเหมาะสมของ 23. การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ อสร.ระดั บ ตำบล ตัวชี้วัด : ระดับความเหมาะสมของการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน - สรจ.
ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ที่ สตป.สภ. กำหนด มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
ของ อสร.ระดับตำบล
ปฏิบัติงานของ อสร. ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับความเหมาะสม
ตำบล
วิธีรายงาน/
แบบรายงาน

1. วิธีและระยะ
เวลาการายงาน
ผล

(ใส่ √ ที่ตรงกับความเห็นของท่าน)

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

ค่าคะแนน
ระดับ
ความ
เหมาะสม
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

สูตรการคำนวณ :

2. แบบสรุปผล
การปฏิ บั ติ งาน
ของ อสร.
(แบบ สภ. 1)

1) คำนวณหาค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสม = (w1x1+w2x2 +…+w5x5)/n
w หมายถึง ค่าของระดับความเหมาะสม ดังนี้

3. แบบรายงาน
ผลการปฏิ บั ติ
งานและการใช้
จ่ายเงิน
(แบบ สภ.4)

x หมายถึง จำนวนผู้ตอบระดับความเหมาะสมในแต่ละระดับ
n หมายถึง จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ทุกกลุ่มตัวอย่าง)

มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2, น้อยที่สุด = 1

2) การวิเคราะห์คะแนนคำตอบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคำตอบ
แบ่งเป็น 5 ระดับ กำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้
คะแนน
5
4
3
2
1

ช่วงคะแนน
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80
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3) การวิเคราะห์ หาค่ าคะแนนเฉลี่ ยรวม โดยนำค่ าเฉลี่ ย
ระดับความเหมาะสมแต่ละประเด็นมารวมกันหารด้วยจำนวน
ประเด็นทั้งหมด ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยรวม =
ค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมวิธีและระยะเวลาการรายงานผล + ค่าเฉลี่ยระดับ
ความเหมาะสมของแบบ สภ. 1 + ค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมของแบบ สภ.4
3

24. การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ อสร.ระดั บ ตำบล ตัวชี้วัด : ระดับความเหมาะสมของการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน - อสร.
ที่ สตป.สภ. กำหนด มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
ของ อสร.ระดับตำบล
วิธีรายงาน/
แบบรายงาน
1. วิ ธี แ ละระยะ
เวลาการรายงาน
ผล
2. แบบสรุ ป ผล
การปฏิ บั ติ ง าน
ของ อสร.
(แบบ สภ. 1)

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับความเหมาะสม
(ใส่ √ ที่ตรงกับความเห็นของท่าน)
มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

ค่าคะแนน
ระดับความ
เหมาะสม
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
1
1.00
–
1.80

2
1.81
–
2.60

3
2.61
–
3.40

4
3.41
–
4.20

5
4.21
–
5.00

สูตรการคำนวณ :
1) คำนวณหาค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสม = (w1x1+w2x2 +…+w5x5)/n
w หมายถึง ค่าของระดับความเหมาะสม ดังนี้
มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2, น้อยที่สุด = 1
x หมายถึง จำนวนผู้ตอบระดับความเหมาะสมในแต่ละระดับ
n หมายถึง จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ทุกกลุ่มตัวอย่าง)

รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี

หน้า 3-21

ประเด็นการประเมินผล

ประเด็นย่อย

ข้อคำถาม

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

2) การวิเคราะห์คะแนนคำตอบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคำตอบ
แบ่งเป็น 5 ระดับ กำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้
คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับความเหมาะสม
5
4.21 – 5.00
มากที่สุด
4
3.41 – 4.20
มาก
3
2.61 – 3.40
ปานกลาง
2
1.81 – 2.60
น้อย
1
1.00 – 1.80
น้อยที่สุด

3) การวิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลี่ยรวม โดยนำค่าเฉลี่ยระดับ
ความเหมาะสมแต่ละประเด็นมารวมกันหารด้วยจำนวนประเด็น
ทั้งหมด ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยรวม =
ค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมวิธีและระยะเวลาการรายงานผล+ค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมของแบบ สภ. 1

2

25. การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านท่ า นเห็ น ว่ าควรปรับ ปรุง
แก้ไขหรือไม่ อย่างไร

- สรจ.
- อสร.

 ไม่แก้ไข
 แก้ไข
โดยควรปรับปรุงแก้ไขดังนี้ ...........................................

รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
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26. ผลสำเร็ จ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ปี 2561 ใน
3 กิจ กรรม/โครงการ ได้ แก่ 1) ประสานการให้ บ ริการ
ด้ า นแรงงานในพื้ น ที่ โ ดย อสร. 2) บริหารจั ด การเครือข่า ย
ด้ า นแรงงาน และ 3) โครงการเสริม สร้า งศักยภาพ อสร.
เป็นอย่างไร
กิจกรรม/โครงการ
รวม

1. ประสานการให้
บริการด้านแรงงาน
ในพื้นที่ โดย อสร.
(งบดำเนินงาน)

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับการจัดสรร
ปี 2561 (บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี
2561 (บาท)

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561

แหล่งข้อมูล
- สรจ.

เกณฑ์การให้คะแนน :
หน่วยวัด
ร้อยละ

เกณฑ์การให้คะแนน
1
น้อยกว่า
70.00

2
70.00
–
79.99

3
80.00
–
89.99

4
90.00
–
99.99

5
100.00

สูตรคำนวณ :
เงินงบประมาณใน 3 กิจกรรม/โครงการที่เบิกจ่าย x 100
วงเงินงบประมาณใน 3 กิจกรรม/โครงการที่ได้รับ

2. บริ ห ารจั ด การ
เครือข่ายด้าแรงงาน
(ค่าตอบแทน อสร.)
3. โครงกาเสริมสร้าง
ศักยภาพ อสร.
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม/อบรม)

รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
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27. ท่ านรู้จั กอาสาสมั ครแรงงานที่ เป็ นตั วแทนของกระทรวง
แรงงานได้อย่างไร

- ปชช.
- ผู้นำชุมชน/
อปท.

 ทราบจากบอร์ดหรือเสียงตามสายของชุมชน
 เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานมาแจ้งให้ทราบ
 ได้รับการบอกเล่าจากคนรู้จัก
 อาสาสมัครแรงงานมาแนะนำตัวเองและอธิบาย
ให้ทราบหน้าที่ของตนเอง
 อื่นๆ ได้แก่ ......................................................................
3.7 การมี ส่ ว นร่ว มของ 28. อสร. ได้ร่วมกับหน่วยงานของท่านในการสนับสนุน
อปท. ในการสนั บ สนุ น การปฏิบัติงานในเรื่องใดดังต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ภ ารกิ จ ของกระท รวง
 สำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด
แรงงานผ่ า นเครื อ ข่ า ย
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานให้
อสร. ในพื้นที่/จังหวัด
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่/จังหวัด
 สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถหางานทำและ
ได้รับความคุ้มครอง รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในการ
ไปทำงานต่างประเทศและการใช้แรงงานต่างด้าว
อย่างถูกกฎหมาย
 สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานด้านต่างๆ โดยให้ อปท. ที่มีความพร้อมนำ
แผนงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานบรรจุอยู่ในแผน อปท.
 สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ด้านการคุ้มครอง
แรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน
 สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้และบริการ
ด้านประกันสังคม โดยเฉพาะผู้ประกันตนตามมาตรา 40

แหล่งข้อมูล

ตัวชี้วัด : ระดับการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการส่งเสริม
สนับสนุน การปฏิบัติงานของ อสร.

- ผู้นำชุมชน/
อปท.

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

การดำเนินงาน
มีการให้ความร่วมมือฯ 1 เรื่อง
มีการให้ความร่วมมือฯ 2 เรื่อง
มีการให้ความร่วมมือฯ 3 เรื่อง
มีการให้ความร่วมมือฯ 4 เรื่อง
มีการให้ความร่วมมือฯ มากกว่า 4 เรื่อง

สูตรคำนวณ : -

รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
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4. ด้านผลที่ได้ (Product)
- ความสอดคล้ อง
ระหว่างวัตถุประสงค์กับ
ผลลัพธ์ที่ได้ และเกณฑ์
ที่กำหนด
เพื่อทราบว่าหน่วยงาน
สั ง กั ด กระทรวงแรงงาน
ในจังหวัด ได้มี การประเมิ น
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ของ อสร. ที่ได้รับทั้งหมด
ว่าได้ผลมากน้อยเพียงไร
โดยเฉพาะการประเมิ น
ความสอดคล้องระหว่าง
วัต ถุป ระสงค์ กับ ผลลั พ ธ์
ที่ ได้ แ ล้ วน ำเก ณ ฑ์ ที่
กำหนดไว้ไปตัดสิน ซึ่งผล
ที่ ไ ด้ รั บ ประกอบด้ ว ย
ผลผลิ ต (Output) และ
ผลลัพธ์ (Outcome)

ประเด็นย่อย

ข้อคำถาม

4.1 ผลการปฏิ บั ติ งาน 29. ผลการปฏิ บั ติ ง านของ อสร. ระดั บ ตำบลในการเผยแพร่
ของ อสร.ประจำปี ง บ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน (ตามแบบ สภ. 1)
สื่อวิทยุ จำนวน ............ ครั้ง
ประมาณ พ.ศ. 2561
- เสียงตามสาย จำนวน ........... ครั้ง
(Output)
- ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน .............. ครั้ง
- ประชุม/ประชาคม จำนวน ............ ครั้ง
- แจ้งข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานด้วยตนเอง
จำนวน ............ ครั้ง
- อื่นๆ (ระบุ) ...................................... จำนวน .......... ครั้ง
30. งานสำรวจข้อมูล (ตามแบบ สภ.1)
1) ความต้องการมีงานทำ/ว่างงาน
จำนวน ............... ครั้ง ............... คน
2) ความต้องการด้านฝึกอาชีพ
จำนวน ............... ครั้ง ............... คน
3) แรงงานนอกระบบ
จำนวน ............... ครั้ง ............... คน
4) คนพิการ
จำนวน ............... ครั้ง ................ คน
5) อื่นๆ (ระบุ) ......................................
จำนวน ............... ครั้ง .............. คน

รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล
- สรจ.

- สรจ.
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ข้อคำถาม
31. ผลการบริการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ตามแบบ สภ. 4)
1) จำนวนผู้ต้องการสมัครงาน ............... คน
2) จำนวนผู้ต้องการฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ ............ คน
3) จำนวนผู้ต้องการรับบริการด้านคุ้มครองแรงงาน...........คน
4) จำนวนผูส้ มัครผู้ประกันตน (มาตรา 40) ............ คน
5) จำนวนผู้ต้องการรับบริการด้านประกันสังคม ............ คน
6) จำนวนผู้ต้องการรับบริการด้านสิทธิประโยชน์
ด้านแรงงานต่างประเทศ ............... คน

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่/จังหวัดที่ได้รับ - สรจ.
บริการด้า นแรงงานจาก อสร.ระดั บ ตำบลเมื่อ เที ย บ
กับเป้าหมาย
ของจังหวัด (อสร. 1 คน : ผู้รับบริการ 30 คน/ปี)
เกณฑ์การให้คะแนน :
หน่วยวัด
ร้อยละ

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

น้อยกว่า
70.00

70.00
–
79.99

80.00
–
89.99

4

5

90.00 100.00
–
99.99

สูตรการคำนวณ :
จำนวนประชาชนในพื้นที่/จังหวัดที่ได้รับบริการด้านแรงงานฯ x
100
จำนวนประชาชนเป้าหมายของจังหวัด
(อสร. 1 คน : ผู้รับบริการ 30 คน/ปี)

รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
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4.2 การบรรลุเป้าหมาย 32. ผลการให้บริการด้านแรงงาน (ตามแบบ สภ. 4)
1) งานจัดหางาน
ของผู้ที่ผ่านการคัดกรอง
- จำนวนผู้ได้รับการบรรจุงาน ........... คน
ส่งต่อ (Outcome)
- จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน..........คน
2) งานฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
- จำนวนผู้ได้รับการฝึก/พัฒนาทักษะ ………….. คน
- จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน..........คน
3) งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- จำนวนผูไ้ ด้รับสิทธิประโยชน์ด้านคุม้ ครองแรงงาน..........คน
- จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน..........คน
4) งานสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม
- จำนวนผูไ้ ด้รับสิทธิประโยชน์ดา้ นประกันสังคม ......... คน
- จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน..........คน
5) งานสิทธิประโยชน์ดา้ นแรงงานไทยในต่างประเทศ
- จำนวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานไทย
ในต่างประเทศ .............. คน
- จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน..........คน
4.3 ความพึ ง พอใจของ 33. การมี อสร. ระดับตำบลเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน
ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ องต่ อ ก า ร ทำหน้าที่ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที/่ จังหวัด
บริการด้ า นแรงงานของ ท่านมีความพึงพอใจ มากน้อยเพียงใด
อสร.
ระดับความพึงพอใจ
(ใส่  ที่ตรงกับความเห็นของท่าน)
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

แหล่งข้อมูล

ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนกลุ่ มผู้ ผ่านการคั ดกรองส่ งต่ อ - สรจ.
ที่ ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการบริ ก ารด้ า นแรงงานเมื่ อ เที ย บกั บ
เป้าหมายของจังหวัด (ร้อยละ 40 ของจำนวนคัดกรองส่งต่อ)
เกณฑ์การให้คะแนน :
หน่วยวัด
ร้อยละ

เกณฑ์การให้คะแนน
1
น้อยกว่า
25.00

2
25.00
–
29.99

3
30.00
–
34.99

4
35.00
–
39.99

5
ตั้งแต่
40.00
ขึ้นไป

สูตรการคำนวณ :
จำนวนประชาชนกลุ่มผู้ผา่ นการคัดกรองส่งต่อ
ที่ได้รับประโยชน์จากการบริการด้านแรงงานทั้งหมด x 100
จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อทั้งหมด

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในการมี อสร. ระดับตำบล
เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่ให้บริการด้านแรงงาน
แก่ประชาชนใน พื้นที่/จังหวัด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ค่าคะแนน
ระดับความ
พึงพอใจ
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

- สรจ.
- ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
- อสร.
- ปชช.
- ผู้นำชุมชน/
อปท.

สูตรการคำนวณ : ตามข้อ 7
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ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

34. ท่านมีความพึงพอใจในการบริการด้านแรงงานของ อสร. ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านแรงงาน
ระดับตำบล มากน้อยเพียงใด
ของ อสร. ระดับตำบล
เกณฑ์การให้คะแนน :
(ตอบเฉพาะเรื่องที่ท่านเคยได้รับบริการ)
ระดับความพึงพอใจ
(ใส่  ที่ตรงกับความเห็นของท่าน)
การให้บริการ

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

ค่าคะแนน
ระดับ
ความพึงพอใจ

1

2

3

4

5

คะแนน

1

2

3

4

5

เกณฑ์การให้คะแนน

1.การป ระชาสั ม พั น ธ์
เผยแพร่ ข้ อ มู ล ความรู้
และให้ ค ำแนะนำด้ า น
แรงงาน
2. การส่งเสริมให้ประชาชน
มี ส่ วนร่ วมในการป้ อ งกั น
และแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า น
แรงงาน

สูตรการคำนวณ :
1) คำนวณหาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
2) วิเคราะห์คะแนนคำตอบในแต่ละประเด็นแล้วคิดค่าคะแนนโดย
มีเกณฑ์การให้คะแนนคำตอบแบ่งเป็น 5 ระดับ
3) วิ เคราะห์ ห าค่ าคะแนนเฉลี่ ย รวม โดยนำค่ าเฉลี่ ย ระดั บ ความ
พึงพอใจแต่ละประเด็นมารวมกันหารด้วยจำนวนประเด็นทั้งหมด
ดังนี้

3.ความรวดเร็วในการ
ให้บริการ

คะแนนเฉลีย่ รวม =

4.ความกระตือรือร้นใน
การให้บริการ

- ปชช.

ผลรวมของค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของงานบริการที่มีผู้ใช้บริการทั้งหมด
จำนวนงานบริการทีม่ ีผู้ใช้บริการทั้งหมด

5. ความเอาใจใส่ต่อประชาชน
ผู้รับบริการ
6. การให้ ค วามช่ว ยเหลื อ
ตามความต้อ งการของ
ผู้รับบริการ
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4.4 ปั ญ หา/อุ ป สรรคที่ 35. ท่ านคิ ดว่ าการดำเนิ นงาน/การบริ การด้ านแรงงาน โดย อสร.
เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน/ ระดับตำบล มีปัญหา/อุปสรรค อย่างไรบ้าง
การบริก ารด้ า นแรงงาน
โดย อสร. ระดับตำบล

36. จากปั ญ หา/อุ ปสรรค ดั งกล่ าว จั งหวั ดท่ านได้ ดำเนิ นการ
เพื่อแก้ไขหรือไม่ อย่างไร

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล
- สรจ.
- ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
- อสร.
- ปชช.
- ผู้นำชุมชน/
อปท.
- สรจ.

4.5 ข้อดี/ข้อเสียจากการ 37. ท่ า นคิ ด ว่ า การดำเนิ น งาน/การบริ ก ารด้ า นแรงงาน
ดำเนิ น งาน/การบริ ก าร โดย อสร. ระดับตำบล มีข้อดี/ข้อเสีย อย่างไรบ้าง
ด้ า นแรงงาน โดย อสร.
ระดับตำบล

- สรจ.
- ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
- อสร.
- ปชช.
- ผู้นำชุมชน/
อปท.
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3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.1 ประมวลวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินการโครงการการให้บริการ
ด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนงาน/โครงการ
ในพื้นที่/จังหวัด ศึกษารายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ เช่น เอกสารรายงานประจำปี
เว็บไซต์ของหน่วยงาน นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง งบประมาณ หนังสือสั่งการ คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมต่างๆ รายงานผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลการ
ดำเนินงาน
3.2.2 สำรวจและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่ มงานวิเคราะห์
และประเมินผลกำหนด ประกอบด้วย แบบสอบถาม ๕ ชุด ได้แก่ แบบสอบถามชุดที่ ๑ สำหรับแรงงานจังหวัด
หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านอาสาสมัครแรงงาน แบบสอบถามชุดที่ ๒ หัวหน้าหน่วยงานสังกัด กระทรวง
แรงงานในจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน แบบสอบถามชุดที่ ๓ สำหรับอาสาสมัคร
แรงงานระดับตำบล แบบสอบถามชุดที่ ๔ สำหรับประชาชนที่เคยรับบริการจากอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
และแบบสอบถามชุดที่ ๕ สำหรับผู้นำชุมชน/เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดกลุ่มตัวอย่าง
ในการสำรวจ ดังนี้
(๑) แรงงานจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านอาสาสมัครแรงงาน
(๒) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด (ยกเว้น สรจ.) ที่ทำหน้าที่
เป็นพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน (๔ หน่วยงานๆ ละ ๑ คน)
(๓) อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของทุกตำบล (หากได้ไม่ครบ อันเนื่องมาจากมี อสร.
ตำบลบางส่วนลาออก และยังไม่มีการแต่งตั้งใหม่ จำนวนที่สอบถามต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของจำนวน อสร.
ตำบลทั้งหมด)
(๔) ประชาชนผู้ เคยได้รับบริการจากอาสาสมั ครแรงงานระดับตำบล โ ด ย อ้ า ง อิ ง
การกำหนดตัวอย่างตามสั ดส่ วนประชากรโดยวิธีการของ Taro Yamane (1973) ณ ระดับความเชื่อมั่น
95% ค่าความคลาดเคลื่อน + 5%
(๕)ผู้ น ำชุ ม ชน (ที่ มิ ใ ช่ อ าสาสมั ค รแรงงาน) หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ คน

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม จำนวน 5 แบบ
ประกอบด้วย
3.3.1 แบบสอบถามชุดที่ ๑ สำหรับแรงงานจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านอาสาสมัคร
แรงงาน
3.3.2 แบบสอบถามชุดที่ ๒ สำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด
(ยกเว้น สรจ.) ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน (๔ หน่วยงานๆ ละ ๑ คน)
3.3.3 แบบสอบถามชุดที่ ๓ สำหรับอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของทุกตำบล
3.3.4 แบบสอบถามชุดที่ ๔ สำหรับประชาชนผู้เคยได้รับบริการจากอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
3.3.5 แบบสอบถามชุดที่ ๕ สำหรั บ ผู้ น ำชุ ม ชน (ที่ มิ ใ ช่ อ าสาสมั ค รแรงงาน) หรื อ เจ้ า หน้ า ที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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3.4 การใช้สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามทั้ง 5 แบบ สามารถจำแนกคำถามได้เป็น 2 ชนิด ดังนี้
3.4.1 คำถามปลายปิด แบ่งตามลักษณะคำตอบได้ 3 แบบ ได้แก่
(1) มีคำตอบให้เลือกเพียง 2 คำตอบ (Dichotomous Questions) เช่น เพศ (ชาย, หญิง)
เป็นต้น การประมวลผลจะจำแนกข้อมูลตามคำตอบและนับจำนวนผู้ตอบ (แจงความถี่) สถิติที่ใช้ คือ การแจกแจง
ความถี่ร้อยละ
(2) มี ค ำตอบให้ เลื อ กหลายคำตอบโดยให้ เลื อ กเพี ย งคำตอบเดี ย ว (Multiple Choice
Questions) เช่น
- ช่ว งอายุ (ต่ ำกว่าหรือ เท่ ากับ 20 ปี , 21 - 30 ปี , 31 - 40 ปี , 41 - 50 ปี ,
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป) จะจำแนกข้อมูลตามคำตอบและนับจำนวนผู้ตอบ สถิติที่ใช้ คือ การแจกแจงความถี่ร้อยละ
- คำตอบที่ เป็ น มาตรประมาณค่า (Rating Seale) โดยมีการให้ คะแนนตามลำดั บ
(มากที่ สุ ด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้ อ ย = 2, น้ อ ยที่ สุ ด = 1) การประมวลผลจะจำแนกข้ อ มู ล
ตามระดับคะแนน และนับจำนวนผู้ตอบ (แจกแจงความถี่) แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยระดับคะแนนในเรื่องนั้นๆ
โดยดำเนินการ ดังนี้
1) แจกแจงความถี่ของจำนวนผู้ตอบในแต่ละระดับคะแนนว่าได้จำนวนเท่าใด
2) คำนวณหาค่าเฉลี่ยโดยใช้สูตร
ค่าเฉลี่ย ( x ) = ( w1 x1 + w2 x2 + …+ w5 x5 )/n
w หมายถึง ค่าของระดับความคิดเห็น ดังนี้
มากที่สุด (w5) = 5
มาก (w4)
= 4
ปานกลาง (w3) = 3
น้อย (w2)
= 2
น้อยที่สุด (w1) = 1
x หมายถึง ค่าของระดับความคิดเห็น ดังนี้
x5
=
จำนวนผู้ตอบระดับมากที่สุด
x4
=
จำนวนผู้ตอบระดับมาก
x3
=
จำนวนผู้ตอบระดับปานกลาง
x2
=
จำนวนผู้ตอบระดับน้อย
x1
=
จำนวนผู้ตอบระดับน้อยที่สุด
n หมายถึง จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
3) นำค่าเฉลี่ยที่ได้มาแปลความหมาย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคำตอบแบ่งเป็น 5 ระดับ
กำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้
ช่วงคะแนน
แปลความหมาย
4.21 – 5.00
มากที่สุด
3.41 – 4.20
มาก
2.61 – 3.40
ปานกลาง
1.81 – 2.60
น้อย
1.00 – 1.80
น้อยที่สุด
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(3) สามารถเลื อ กคำตอบได้ ห ลายคำตอบ (Checklist Questions) เช่ น คุ ณ สมบั ติ
ของ อสร.ที่หน่วยงานต้องการ (มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์, มีความมุ่งมั่น
ที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านให้ ดี และสร้ า งสรรค์ พั ฒ นาผลงาน, มี ค วามตั้ ง ใจ และความพยายามในการให้ บ ริ ก าร
ต่อประชาชน, สนใจใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง, ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม,
ทำงานเป็ น ที ม , อื่ น ๆ (ระบุ )) เป็ น ต้ น การประมวลจะจำแนกข้ อ มู ล ตามคำตอบแ ละนั บ จำนวนผู้ ต อบ
(แจงความถี่) สถิติที่ใช้ คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ
3.4.2 คำถามปลายเปิด คำตอบเป็นข้อความ ผู้ประมวลผลต้องพิจารณาคำตอบและจำแนก
คำตอบออกเป็นเรื่องๆ โดยคำตอบเดียวกันหรือคล้ายกันจะให้เป็นเรื่องเดียวกัน และนับจำนวนผู้ตอบ (แจกแจง
ความถี่) ในแต่ละเรื่อง
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บทที่ 4
ผลการประเมิน

ประกอบด้วย
 ข้อมูลทั่วไปของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ผลการประเมิน
- ผลการประเมินในภาพรวม
- ด้านความสอดคล้องของความ
ต้องการ อสร. กับภารกิจการ
ให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/
จังหวัด
- ด้านปัจจัยนำเข้า
- ด้านกระบวนการ
- ด้านผลที่ได้

บทที่ 4
ผลการประเมิน
การประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดปทุมธานี ครั้งนี้ ผู้ประเมินขอนำเสนอผลการประเมินเป็นลำดับ ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
สรจ./พี่เลี้ยง
หน่วยงาน
อสร.
ในสังกัด/พี่เลี้ยง

ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ
ชาย
หญิง

อสร.

ปชช. ที่รับ
บริการ

ผู้นำชุมชน/
อปท.

รวม

0
1
1

2
2
4

14
46
60

28
67
95

24
36
60

รวม

0
0
0
0
1
1

0
0
1
1
2
4

0
0
5
10
45
60

1
12
20
15
47
95

0
5
20
15
20
60

0
0
0
0
1
1

0
0
0
3
1
4

15
21
5
15
4
60

37
26
11
20
1
95

8
12
2
28
10
60

0
0
0
1
0
1

3
1
0
0
0
4

1
2
13
19
25
60

-

-

-

-

-

15
2
38
27
13
95

21
2
15
1
21
60

2. ช่วงอายุ
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป
3. การศึกษา
ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวท./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4. ประสบการณ์ในความรับผิดชอบงาน
ด้าน อสร. / ระยะเวลาในการเป็น อสร.
ต่ำกว่า 1 ปี
1 – 3 ปี
4 – 6 ปี
7 – 9 ปี
10 ปีขึ้นไป
รวม
5. สถานภาพการทำงาน
ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน
นายจ้าง
ประกอบอาชีพอิสระ
ว่างงาน
อื่นๆ ... (ระบุด้วย)
รวม
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4.2 ผลการประเมิน
การประเมิ นผลโครงการการให้ บริการด้ านแรงงานในพื้ นที่ โดยอาสาสมั ครแรงงานระดั บตำบล
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจั งหวัด ปทุ ม ธานี ในครั้ งนี้ พิ จ ารณาจากองค์ ป ระกอบที่ ส ำคั ญ คื อ
ด้านความสอดคล้องของความต้องการอาสาสมัครแรงงานกับภารกิจการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด
และองค์ประกอบของตัวแบบการประเมินผลตามทฤษฎีระบบ (System Theory) 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า
(Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลที่ได้ (Product) เพื่อนำข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ผลสำเร็จของ
การขับเคลื่อนภารกิจการให้ บริการด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งสิ้น จำนวน ๑7 ตัวชี้วัด ตามที่กล่าวแล้วในบทที่ 3
ทั้งนี้ สามารถสรุปผลคะแนนระดับความสำเร็จของโครงการฯ ได้ดังนี้
องค์ประกอบที่พิจารณา
1 . ความสอดคล้ องของความ
ต้องการอาสาสมัครแรงงาน (อสร.)
กั บภารกิ จการให้ บริ ก ารด้ าน
แรงงานในพื้นที่/จังหวัด

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)

3. ด้านกระบวนการ (Process)

ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้
1.1 ร้ อ ยละของภารกิ จ การให้ บ ริ ก ารด้ า น
100
5
แรงงานที่ให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงาน
1.2 ร้อยละของหน่ วยงานที่มีความต้องการให้
อสร. ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
100
5
ในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด
เฉลี่ยด้านความสอดคล้อง
5.00
5
2 .1 ระดั บ ค วาม เพี ยงพ อของเจ้ า ห น้ าที่
ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในจังหวัดที่รับผิดชอบ
7
4
การดำเนินงานของ อสร.
2.2 ระดั บ ความเพี ย งพอของยานพาหนะที่ ใช้
2
2
ในการประสานงานกับ อสร. ในพื้นที่/จังหวัด
2.3 ระดั บความเพียงพอของสื่อประชาสัมพั นธ์ด้าน
3.36
3
แรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อสร. ระดับตำบล
2.4 ระดั บ ความรู้ ในภารกิ จที่ กำหนดให้ อสร.
3.34
3
ปฏิบัติงาน
2.5 ระดับความเพียงพอของ อสร. ในพื้นที่/จังหวัด
100
5
เฉลี่ยด้านปัจจัยนำเข้า
3 .1 ร้ อ ย ล ะ ข องขั้ น ต อ น ก ารส มั ค รแ ล ะ
ขึ้นทะเบียน อสร. ที่ได้ดำเนินการ
3.2 ร้ อ ยละของขั้ น ตอนตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ปี 2561
ที่ได้ดำเนินการ
3.3 ระดั บ ความเหมาะสมของการรายงานผล
การปฏิบัติงานของ อสร.ระดับตำบล
3.4 ระดั บ ความเหมาะสมของการรายงานผล
การปฏิบัติงานของ อสร.ระดับตำบล

3.40
100

3
5

77.78

5

3.33

3

4.09

4
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องค์ประกอบที่พิจารณา

4. ด้านผลที่ได้ (Product)

ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้
3.5 ร้อ ยละของการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ
100
5
ปี 2561
3.6 ระดับการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการส่งเสริม
3.37
3
สนับสนุน การปฏิบัติงานของ อสร.
เฉลี่ยด้านกระบวนการ
4.16
4
4.1 ร้อยละของประชาชนในพื้ นที่ /จังหวัด ที่ ได้รับ
บริการด้านแรงงานจาก อสร. เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
106.22
5
ของจังหวัด (อสร. 1 คน : ผู้รับบริการ 30 คน/ปี)
4.2 ร้อยละของประชาชนกลุ่มผู้ ผ่านการคัดกรอง
ส่งต่อที่ได้รับประโยชน์จากการบริการด้านแรงงาน
89.20
5
เมื่อเทียบกับเป้าหมายของจังหวัด (ร้อยละ 40 ของ
จำนวนคัดกรองส่งต่อ)
4.3 ระดับความพึงพอใจในการมี อสร. ระดับตำบล
เป็ นผู้ แทนกระทรวงแรงงาน ทำหน้ าที่ ให้ บริการ
3.94
4
ด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/จังหวัด
4.4 ระดั บ ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก าร
3.98
4
ด้านแรงงานของ อสร. ระดับตำบล
เฉลี่ยด้านผลทีไ่ ด้
4.50
5
เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ
4.25
5

4.2.1 ผลการประเมินในภาพรวม
สรุปผลการประเมินภาพรวมโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงาน
ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัด ปทุมธานี อยู่ในระดับ 5 (ค่าเฉลี่ย 4.18 คะแนน) โดย
องค์ประกอบที่มีผลสำเร็จมากที่ที่สุด ได้แก่ ความสอดคล้องของความต้องการอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) กับ
ภารกิจการให้ บริการด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด อยู่ในระดับ 5 (ค่าเฉลี่ ย 5.00 คะแนน) รองลงมา ได้แก่
ด้านผลที่ได้ (Product) อยู่ในระดับ 5 (ค่าเฉลี่ย 4.50 คะแนน) องค์ประกอบที่มีผลสำเร็จน้อยที่สุด ได้แก่
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) อยู่ในระดับ 3 (ค่าเฉลี่ย 3.40 คะแนน) เนื่องจาก ยานพาหนะที่ใช้ในการประสานงาน
กับ อสร. ในพื้ น ที่ และจั งหวัด มีจ ำนวนน้ อยและสื่ อประชาสั มพันธ์ด้านแรงงานที่ ใช้ในการปฏิบั ติงานของ อสร.
มีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการในการปฏิบัติงานลงพื้นที่ ตลอดจนระดับความรู้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่กำหนด
อยู่ในระดับปานกลาง
4.2.2 ผลการประเมินรายองค์ประกอบ
1) ด้านความสอดคล้องของความต้องการอาสาสมัครแรงงานกับภารกิจการให้บริการด้านแรงงาน
ในพื้นที่/จังหวัด ประเด็นที่ใช้พิจารณา คือ (1) ความสอดคล้องของการดำเนินงานของ อสร. กับภารกิจการให้บริการด้าน
แรงงาน (2) ความต้องการให้ อสร. ช่ วยปฏิ บั ติงานตามภารกิจของหน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวงแรงงานในจังหวัด (3)
คุณสมบัติของ อสร. ที่หน่วยงานต้องการต่อการปฏิบัติงาน และ (4) สวัสดิการที่นอกเหนือจากค่าตอบแทน ที่ อสร. ควร
ได้รับ โดยมีตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด คือ (1) ร้อยละของภารกิจการให้บริการด้านแรงงานที่ให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงาน และ (2) ร้อย
ละของหน่วยงานที่มีความต้องการให้ อสร.ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด โดย
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ด้านความสอดคล้องของความต้องการอาสาสมัครแรงงานกับภารกิจการให้บริการด้านแรงงาน
ในพื้นที่/จังหวัดปทุมธานี
มีผลสำเร็จตามตัวชี้วัดในภาพรวมอยู่ในระดับ 5 (ค่าเฉลี่ย 5.00 คะแนน) โดยประเด็นที่มีผลสำเร็จ
ในระดับมากที่สุดทั้ง 2 ประเด็น คือ 1.1 ร้อยละของภารกิจการให้บ ริการด้านแรงงานที่ให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงาน
และ 1.2 ร้อยละของหน่วยงานที่มีความต้องการให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด โดย ผลการดำเนินงานของ อสร. มีความสอดคล้องกับภารกิจการให้บริการด้านแรงงานของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด ปทุมธานี จำนวนรวม 6 หน่วยงาน คือ 1) สำนักงานแรงงานจังหวัด
2) สำนั กงานจั ดหางานจังหวัด 3) สำนั กงาน/สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานจังหวัด 4) สำนักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจั งหวัด และ 5) สำนัก งานประกัน สังคมจังหวัด ซึ่งทุก หน่ว ยงานมีความต้ องการให้ อสร.
ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจในเรื่องต่อไปนี้
(1) การจัดหางาน/การหางานทำ
(2) การขาดแคลนแรงงาน
(3) การฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะฝีมือ
(4) การถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ
(5) การใช้แรงงานต่างด้าว
(6) สิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน
(7) สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม
(8) สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
(9) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
(10) การให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 10 คนลงมา
(11) การสำรวจข้อมูลด้านแรงงาน
นอกจากนี้ จากข้อมูลพบว่าประชาชน ผู้ใช้แรงงาน และนายจ้าง / สถานประกอบกิจการในจังหวัด
ยั งมีความต้ องการด้านแรงงานซึ่ งสอดคล้ องกั บภารกิจการให้ บริการของหน่ วยงานสั งกั ดกระทรวงแรงงานในจังหวัด
ที่เกี่ยวข้อง เช่น
(1) การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เนื่องจากการศึกษาของกำลังแรงงานไม่ตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน ประกอบกับค่านิยมของครอบครัวส่งให้บุตรเรียนในระดับที่สูง เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
เลือกงาน ไม่ต้องการทำงานต่ำกว่าระดับและต้องการเงินเดือนในอัตราที่ค่อนข้างสูงในส่วนของสถานประกอบกิจการ มี
ความต้องการแรงงานในฝ่ายผลิตมากกว่าและกำหนดอัตราเงินเดือนในระดับต่ำสำหรับผู้เริ่มทำงานใหม่เนื่องจากยังไม่มี
ประสบการณ์ในการทำงาน
(2) กลุ่ มผู้สู งอายุ ในหมู่บ้านไม่ได้รับการส่ งเสริมการมีงานทำที่เหมาะสมเพื่อหารายได้เพิ่มเติม
ให้ กั บครอบครั ว และกลุ่ มกำลั งแรงงานก็มี การอพยพหรือเคลื่ อนย้ายไปทำงานที่ กรุงเทพฯ หรือจังหวัดที่ เป็ นแหล่ ง
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะช่วงหลังฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว รวมถึงช่วงประสบภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งและน้ำท่วม
จึงมีความต้องการหางานทำและฝึกอาชีพเสริมเพื่อพัฒนาทักษะฝี มือสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากขึ้น และต้องการ
เงินทุนในการประกอบอาชีพ
(3) ผู้ใช้แรงงานและประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับภารกิจการให้บริการด้านแรงงาน
ของหน่ ว ยงานสั งกั ด กระทรวงแรงงานในจั งหวั ด ปทุ ม ธานี เช่ น ความรู้ ด้ า นกฎหมายคุ้ ม ครองแรงงาน
การประกันสังคม เป็นต้น
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ดั งนั้ น หน่ ว ยงานสั งกั ด กระทรวงแรงงานในจั งหวัด ปทุ ม ธานี จึ งมอบหมายให้ อสร.
ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น
(1) การว่างงาน/การขาดแคลนแรงงาน โดยให้ อสร. ดำเนินการในเรื่องการประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงานว่าง/พาผู้ว่างงานหรือต้องการเปลี่ยนงานไปสมัครงานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด
(2) ขาดทักษะฝีมือ โดยให้ อสร. ดำเนินการในเรื่องประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการฝึกอาชีพ
ระยะสั้น และหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านต่างๆ ของสำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
(3) การถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ โดยมอบหมายให้ อสร. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เรื่อง
การหลอกลวง ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ/พาผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศมาติดต่อที่
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
(4) การใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยให้ อสร. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง
ทราบถึงระยะเวลาในการนำเข้าและขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
(5) สิ ทธิประโยชน์ ด้านคุ้มครองแรงงาน โดยให้ อสร. ดำเนินการประชาสั มพั นธ์ ให้ ลู กจ้าง
ที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ให้มาติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวัด
(๖) สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม โดยให้ อสร. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างที่ไม่ได้รับ
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม มาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์
ผู้ประกันตนมาตรา 40 รับสมัครและนำส่งเงินผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้แก่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
(7) โครงการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนด้านอาชี พ โดยให้ อสร. ดำเนิ นการประชาสั มพั นธ์ /
สำรวจความต้องการของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตเศรษฐกิจ ว่างงาน ไม่มีรายได้ และต้องการ
ความช่วยเหลื อ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรและแนวทางของโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้ อน
ด้านอาชีพ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ อสร. สามารถเสนอโครงการต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดโดยตรง เป็นการ
แก้ไขทั้งในเรื่องงบประมาณที่มีจำกัด และสร้างชื่อให้ อสร. เป็นที่รู้จักในพื้นที่อีกทางหนึ่ง
(8) การให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจ การ 10 คนลงมา โดยให้
อสร. เข้าไปประชาสัมพันธ์โทษพิษภัยของยาเสพติด และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
(9) การสำรวจข้อมูลด้านแรงงาน โดยให้ อสร. ดำเนินการในเรื่องการสำรวจข้อมูลด้านแรงงาน
เพื่อทราบปัญหาและความต้องการด้านแรงงานในพื้นที่อย่างแท้จริง
เนื่องจากแต่ละพื้นที่/จังหวัด มีความต้องการที่แตกต่างกัน หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
ในจังหวัดส่วนใหญ่ จึงได้มอบหมายงานให้ อสร. ออกไปบริการงานด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/จังหวัด
เพื่อให้ครอบคลุมและตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้ใช้แรงงาน และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ งานที่มอบหมาย
ให้ อสร. ช่วยปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร แนะนำและประสานการให้บริการ
การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของ อสร. ที่หน่วยงานต้องการต่อการปฏิบัติงาน พบว่า
มี ความต้ องการ อสร.มีค วามประพฤติเ รีย บร้อ ย ซื ้อ สัต ย์ส ุจ ริต และมีม นุษ ยสัม พัน ธ์ มีค วามมุ ่ง มั ่น ที ่จ ะ
ปฏิบัติงานให้ดี และสร้างสรรค์พัฒ นาผลงาน สนใจใฝ่รู้ และพัฒ นาตนเองในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
มากที่สุด รองลงมา คือ มีความตั้งใจ และความพยายามในการให้บริการต่อประชาชน และยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรม และทำงานเป็นทีม ตามลำดับ นอกจากนี้ยังต้องการให้ อสร. เป็นนักประสานงานที่ดีด้วย
สรุปได้ว่า การให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
ในจังหวัดมีความสอดคล้องและตรงตามความต้องการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด ซึ่ง อสร.
สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งแนะนำและประสานการบริการ
ด้านแรงงานให้แ ก่ป ระชาชนในพื้น ที่ได้ อัน จะเป็น ช่อ งทางหนึ่ง ในการป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หาที่เกิด ขึ้ น
รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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นอกจากนี้ยังทำให้ประชาชนมาขอรับ บริการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้อย่างถูกต้องและตรง
ตามความต้องการ จากการที่ อสร. ได้ช่วยปฏิ บัติงานดังกล่ าวข้างต้น ควรให้ สวัสดิการแก่ อสร. นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนเพิ่มเติม เช่น ค่าพาหนะในการลงพื้นที่ เสื้ อสามารถ ค่าประกันสังคม ค่าใช้จ่าย ในการติดต่อ
ประสานงาน โล่ ใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา คือ (1) ความเพียงพอของบุคลากรที่
รับผิ ดชอบการปฏิบั ติงานของ อสร. (2) ความเพี ยงพอของงบประมาณสำหรับสนับสนุนการปฏิ บัติงานของ อสร.
(3) ความเพี ยงพอของยานพาหนะที่ ใช้ ในการประสานงานกั บ อสร. ในพื้ นที่ /จั งหวั ด (4) ความเพี ยงพอของสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ด้านแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อสร. (เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น) (5) ความรู้ความเข้าใจ
ในหน้าที่/ภารกิจที่กำหนดให้ อสร. ปฏิบัติ และ (6) ความเพียงพอของ อสร. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่/จังหวัด โดยมีตัวชี้วัด
5 ตัวชี้วัด คือ (1) ระดับความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในจังหวัดที่รับผิดชอบการดำเนินงาน
ของ อสร. (2) ระดับความเพียงพอของยานพาหนะที่ใช้ในการประสานงานกับ อสร. ในพื้นที่/จังหวัด (3) ระดับความเพียงพอ
ของสื่อประชาสัมพันธ์ด้านแรงงานที่ใช้ ในการปฏิบัติงานของ อสร. ระดับตำบล (4) ระดับความรู้ในภารกิจกำหนด
ให้ อสร. ปฏิบัติงาน และ (5) ระดับความเพียงพอของ อสร. ในพื้นที่/จังหวัด ให้สรุปผลสำเร็จจากค่าเฉลี่ย
ของคะแนนตัวชี้วัด 5 ตัว ชี้วัด ไปเทียบกับความหมายระดับความสำเร็จที่กำหนด หลังจากนั้นให้ บรรยาย
ข้อเท็จจริงที่เก็บรวบรวมได้ในแต่ละประเด็น เพื่อขยายความผลสำเร็จที่ได้ เช่น
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)
มีผลสำเร็จตามตัวชี้วัดในภาพรวมอยู่ในระดับ 3 (ค่าเฉลี่ย 3.40 คะแนน) ประเด็นที่มี
ผลสำเร็จในระดับมากที่สุด ได้แก่ 2.5 ระดับความเพียงพอของ อสร. ในพื้นที่/จังหวัด รองลงมา ได้แก่ 2.1 ระดับ
ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในจังหวัดที่รับผิดชอบการดำเนินงานของ อสร. ประเด็นที่
มีผลสำเร็จในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ 2.2 ระดับความเพียงพอของยานพาหนะที่ใช้ในการประสานงานกับ อสร.
ในพื้น ที่/จังหวัด เนื่องจาก ยานพาหนะมีจำนวนน้ อยไม่พอเพียงต่ อการลงสำรวจพื้นที่ โดย ความเพียงพอของ
เจ้าหน้ าที่ที่รับ ผิดชอบ/สนับ สนุ นการปฏิบัติงาน อสร. ในจังหวัด ปทุมธานี มีจำนวน 7 คน อยู่ในระดับ 4
( 7 คะแนน) และทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด ปทุมธานี ได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทำ
หน้าที่เป็นพี่เลี้ยง อสร. โดยได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานพี่เลี้ยง อสร. พร้อมทั้งคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานทำหน้าที่ในการถ่ายทอด
ความรู้ด้านแรงงาน และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ อสร. ในส่วนความเพียงพอของงบประมาณต่อการดำเนินงานของ อสร. ใน
จังหวัดอยู่ในระดับ 3 (3 คะแนน) โดยจากงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้สำนักงานแรงงานจังหวัด จำนวน
3 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่ การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นทีโ่ ดย อสร. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
อสร. และการบริหารจัดการเครือข่ายด้านแรงงาน พบว่างบประมาณ ที่จัดสรรใน 3 กิจกรรม/โครงการ ดังกล่าว
ข้องต้น มีความเพียงพอ/ไม่เพียงพอ/เหมาะสมดีแล้ว
ความเพียงพอของยานพาหนะ ในภาพรวมของจังหวัด อยู่ในระดับ 2 ซึ่งแรงงานจังหวัดหรือ
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดเห็นว่ามีความเพียงพออยู่ในระดับ 3 ( 3 คะแนน) แต่พี่เลี้ยง อสร.
ของทุกหน่วยงานในสังกัดเห็นว่าความเพียงพอของยานพาหนะอยู่ในระดับ 2 ( 2.00 คะแนน) เนื่องจาก สรจ. ส่วน
ใหญ่มีย านพาหนะเพีย ง 1 คัน แต่มีภ ารกิจของ สรจ. จำนวนมาก ทำให้การประสานการปฏิบัติงานของ
อสร. ในพื้นที่ไม่สะดวกและขาดความคล่องตัว โดยเฉพาะ อสร. ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลตัวเมือง
สำหรับความเพียงพอของสื่อประชาสัมพันธ์ด้านแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อสร. ในภาพรวมของ
จังหวัดอยู่ในระดับ 3 โดยแรงงานจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัด เห็นว่ามีความเพียงพอ
อยู่ในระดับ 1 ( 1 คะแนน) พี่เลี้ยง อสร. ของทุกหน่วยงานในสังกัดเห็นว่า ความเพียงพออยู่ในระดับ 4 ( 3.50
คะแนน) อสร. เห็นว่ามีความเพียงพออยู่ในระดับ 4 ( 3.50 คะแนน) ด้านประชาชนที่เคยรับ บริการจาก อสร.
เห็น ว่ามีความเพียงพออยู่ในระดับ 4 ( 3.47 คะแนน) ส่วนผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
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ส่ว นท้อ งถิ่น เห็น ว่า มีความเพีย งพออยู่ในระดับ 3 ( 3.07 คะแนน) โดยสื่อประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดต้องการ
ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม คือ 1) แผ่นพับ 2) การโฆษณา ทีวี วิทยุ 3) สื่อประชาสัมพันธ์ของกระทรวงแรงงาน
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อสร.
ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อสร. และผู้เกี่ยวข้อง มีความเห็นว่า อสร. มีความรู้
ความเข้าใจในหน้าที่/ภารกิจที่กำหนดให้ อสร. ปฏิบัติอยู่ในระดับ 3 โดยมีภารกิจที่มีระดับความรู้มากที่สุด ได้แก่ การ
ฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะฝีมือ ระดับ ( 3.71 คะแนน) รองลงมา ได้แก่ การให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่ลูกจ้างใน สปก.
10 คนลงมา ระดับ 4 ( 3.55 คะแนน) และสิทธิประโยชน์ด้าประกันสังคม ระดับ 4 ( 3.54 คะแนน) ตามลำดับ ซึ่ง
แรงงานจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดเห็นว่า อสร. มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่/ภารกิจที่
กำหนดให้ อยู่ในระดับมากที่สุด คือ การฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะฝีมือ รองลงมา คือ การให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่
ลูกจ้างใน สปก. 10 คนลงมา และน้อยที่สุด คือ ด้านสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ พี่เลี้ยง อสร.ของทุก
หน่ วยงานในสั งกั ดเห็ น ว่ าอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด คื อ การฝึ ก อาชี พ /พั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ รองลงมา คื อ สิ ท ธิ
ประโยชน์ด้าประกันสังคม และน้อยที่ สุด คือ การขาดแคลนแรงงาน อสร. เห็นว่าอยู่ในระดับมากที่สุด คือ สิทธิ
ประโยชน์ด้าประกันสังคม รองลงมา คือ การฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะฝีมือ และน้อยที่สุด คือ การถูกหลอกลวง
ไปทำงานต่างประเทศ ประชาชนที่เคยรับบริการจาก อสร. เห็นว่าอยู่ในระดับ มากที่สุด คือ การฝึกอาชีพ/
พัฒนาทักษะฝีมือ รองลงมา คือ สิทธิประโยชน์ด้าประกันสังคม และน้อยที่สุด คือ การถูกหลอกลวงไปทำงาน
ต่างประเทศ ส่วนผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่าอยู่ในระดับ มากที่สุด คือ
การใช้แรงงานต่างด้าว รองลงมาคือ สิทธิประโยชน์ด้าประกันสังคม น้อยที่สุด คือ สิทธิประโยชน์แรงงานไทยใน
ต่ างประเทศ โดยความรู้ที่ อสร. เห็ นว่ าตนเองยั งไม่ เข้ าใจและต้ องการรับทราบเพิ่ มเติ มมากที่ สุ ด ได้ แก่ การถู ก
หลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ รองลงมา ได้แ ก่ สิท ธิป ระโยชน์แ รงงานไทยในต่า งประเทศและการใช้
แรงงานต่างด้าว ตามลำดับ
ปั จจุ บั นจั งหวัด ปทุมธานี มี จำนวน อสร. ทั้ งสิ้ น 60 คน แบ่ งเป็ น อสร. ที่ ได้รับค่ าตอบแทน
จำนวน 60 คน และเครือข่าย อสร. จำนวน 200 คน โดยผลการประเมินด้านความเพียงพอของ อสร. ที่ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดอยู่ในระดับ มาก ( 5 คะแนน) ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันจำนวน อสร.ในจังหวัดมีจำนวนเฉลี่ย 1 คน/ตำบล
ซึ่งถือ ว่าน้อ ยมากเมื่อเทีย บกับ จำนวนพื้นที่ความรับผิดชอบต่อหนึ่งตำบล ซึ่งประกอบด้ว ยหลายหมู่บ้า น
และบางตำบล/หมู่บ้ าน อยู่ในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก
3) ด้านกระบวนการ (Process) ประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา คือ (1) การบริหารจัดการ
ในการดำเนินการรับสมัครและการขึ้นทะเบียน อสร. (2) การดำเนินงานด้าน อสร. ของหน่วยงานในสังกัดและ อสร.
ตามขั้นตอนที่กำหนดในแนวทางการปฏิบั ติงานพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานปี 2561 (3) ความรู้ ความเข้าใจในงาน
บริการด้านแรงงานและภาระงานของ อสร. (4) การสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่ อสร. ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด (5) ความเหมาะสมของการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสร. ระดับตำบล (6) การบริหาร
งบประมาณ และ (7) การมี ส่วนร่วมของ อปท. ในการสนับสนุ นภารกิจของกระทรวงแรงงานผ่านเครือข่าย อสร.
ในพื้นที่/จังหวัด โดยมีตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ร้อยละของขั้นตอนการสมัครและขึ้นทะเบียนอาสาสมัครแรงงาน
ที่ได้ดำเนินการ (2) ร้อยละของขั้นตอนตามแนวทางการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ปี 2561 ที่ได้ดำเนินการ
(3) ระดับความเหมาะสมของการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสร.ระดับตำบล (4) ระดับความเหมาะสม
ของการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสร.ระดับตำบล (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561
และ (6) ระดับการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานของ อสร. ให้สรุปผลสำเร็จจากค่าเฉลี่ย
ของคะแนนตัวชี้วัด 6 ตัว ชี้วัด ไปเทียบกับความหมายระดับความสำเร็จที่กำหนด หลังจากนั้นให้ บรรยาย
ข้อเท็จจริงที่เก็บรวบรวมได้ในแต่ละประเด็น เพื่อขยายความผลสำเร็จที่ได้ เช่น
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ด้านกระบวนการ (Process)
มีผลสำเร็จตามตัวชี้วัดในภาพรวมอยู่ในระดับ 4 (ค่าเฉลี่ ย 4.16 คะแนน) ประเด็นที่มี
ผลสำเร็จในระดับมากที่สุด ได้แก่ 3.1 ร้อยละของขั้นตอนการสมัครและขึ้นทะเบียน อสร. ที่ได้ดำเนินการ 3.2
ร้อยละของขั้นตอนตามแนวทางการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ปี 2561 ที่ได้ดำเนินการ และ 3.5
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 รองลงมา ได้แก่ 3.4 ระดับความเหมาะสมของการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของ อสร. ระดับตำบล ประเด็นที่มีผลสำเร็จในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ 3.6 ระดับการมีส่วนร่วมของ อปท. ใน
การส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานของ อสร. เนื่องจาก อปท. ส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก อสร. ว่ามีหน้าที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับส่วนใดในกระทรวงแรงงาน โดย การรับสมัครและขึ้นทะเบียน อสร. จังหวัด ปทุมธานี ได้มีการดำเนินการตาม
ขั้นตอนการสมัคร และขึ้นทะเบียน อสร. ตามที่กำหนดครบทั้ง 5 ขั้น ตอน โดยเริ่ม ตั้ง แต่ (1) ทบทวนคำสั่ง
แนะนำหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจมาสมัครเป็น อสร. (2) รับสมัครบุคคลเป็น อสร. โดยพิจารณาคุณสมบัติ
ให้ตรงตามที่กำหนด จัดเก็บและรวบรวมใบสมัคร (3) ชี้แจงภารกิจและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ภารกิจ
ของกระทรวงแรงงาน และชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบของ อสร. แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน (4) เสนอรายชื่อ
เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็น อสร. พร้อมออกบัตรประจำตัวให้แก่ อสร. ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้ลงนาม และ (5) ปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันและจัดทำทำเนียบ อสร. ของจังหวัด ซึ่งจาก
ผลการดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ นั้น ทำให้จังหวัด ปทุมธานี มี อสร. ระดับตำบล จำนวน 60 คน ครบทุกตำบลใน
จังหวัด อีกทั้งยังมีเครือข่าย อสร. จำนวน 200 คน ส่วนคุณสมบัติของ อสร. ที่กำหนดในคู่มือ สำนักงานแรงงาน
จังหวัด ปทุมธานี เห็นว่า เหมาะสม ในกรณี 1 ตำบล มี อสร.หลายคน จังหวัดมีวิธีการคัดเลือก อสร. ระดับ
ตำบล (ได้รับค่าตอบแทน) มีวิธีการคัดเลือก โดยพิจารณาจาก อสร. คนเดิมที่มีผลการปฏิบัติ งานที่ดีมาตลอด
เป็น ลำดับ แรก การให้ อสร. ในพื้นที่เดียวกันลงคะแนนคัดเลือก และนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานบูรณาการ
อสร. เพื่อพิจารณาคัดเลือก เป็นต้น สำหรับวิธีการคัดเลือก อสร. ระดับตำบล สำนักงานแรงงานจังหวัดได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด อสร. และผู้นำชุมชน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทราบจาก การจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ติดบอร์ดหรือเสียงตามสายของพื้นที่/ชุมชน
และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นเห็นว่าวิธีการที่ใช้ เหมาะสม
การดำเนิน การตามแนวทางการปฏิบัติงานพี่เลี้ยง อสร. ปี 2561 ที่ส่วนกลางกำหนด
จังหวัดปทุมธานีมีการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 77.78 ( 5 คะแนน) เนื่องจากมีบางกระบวนการที่ไม่ได้
ดำเนินการ เช่น
(1) การสำรวจข้อมูล สรจ.ได้มอบหมายให้ อสร.ดำเนินการสำรวจข้อมูล แต่ไม่ได้ แต่งตั้ง
คณะทำงานบูรณาการงาน อสร. และจัดประชุมคณะทำงานฯ
(2) การชี้เป้ากลุ่มเป้าหมาย ได้ดำเนินการตามขั้นตอนครบทุกขั้นตอน ดังนี้ 1) สรจ. และ
หน่วยงานในสังกัดจัดประชุมชี้แจง อสร. ตามกรอบภารกิจของ อสร. โดยชี้แจงเป้าหมายที่จะให้ อสร. ปฏิบัติ
ตามแผนฯ 2) สรจ. จั ดทำคู่ มื อการปฏิ บั ติ งานของ อสร. 3) อสร. คั ดกรองกลุ่ มเป้ าหมายเบื้ องต้ นให้ สอดคล้ องกั บ
แผนปฏิบัติการฯ และนำส่ง สรจ. โดยเก็บสำเนาไว้ที่ อสร. 1 ชุด (แบบ สภ. 1) 4) สรจ. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
นำส่งของ อสร. เพื่อเป็นผลการปฏิบัติงานของ อสร.และเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน (แบบ สภ.1)
(3) การคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย สรจ. รับข้อมูลความต้องการด้านแรงงานจาก อสร. แต่ไม่ได้
กลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนของความต้องการด้านแรงงาน เพื่อนำเสนอคณะ ทำ
งานฯ (ภายใน 5 วัน) และไม่ได้จำแนกข้อมูลความต้องการด้านแรงงานตามมติคณะทำงานฯ เพื่อเตรียมส่งต่อ และ
เพื่อติดตามผล
(4) การส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย สรจ. จัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์ อัก ษรเพื่อ ส่งต่อ ข้อ มูล ที่คัด
กรองแล้วให้หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจ แต่ สรจ. ไม่มีการ
ประสานงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน
รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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(5) การติดตามและรายงานผล ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1) สรจ. ติดตามผลการดำเนินงาน
2) สรจ. รายงานผลการปฏิบัติให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 3) สรจ. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
สป. เป็นประจำทุกสิ้นเดือน ตามแบบรายงานผลที่กำหนด
ทั้งนี้ จังหวัดมีความเห็นว่ากระบวนการปฏิบัติงานที่ส่วนกลางกำหนดให้ (ชี้เป้า คัดกรอง ส่งต่อ
ประเมินผล) มีความเหมาะสม แต่ควรดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เช่น ชี้เป้าให้หน่วยงานแต่ไม่มีการติดตามงาน
นอกจากการปฏิบัติงานดัง กล่า วข้า งต้น แล้ว ทุก หน่ว ยงานสัง กัด กระทรวงแรงงานในจัง หวัด ยัง ได้ใ ห้ ก าร
สนับ สนุน การปฏิบัติงานแก่ อสร. ได้แก่ ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงาน สนับสนุนเอกสารทางวิชาการ
หรือสื่อ รวมทั้งข้อมูลด้านแรงงาน เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน แผ่นพับ เอกสารภารกิจของหน่วยงาน เป็นต้น โดย อสร.
ส่วนใหญ่เห็นว่าการสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าว มีความเหมาะสม นอกจากนี้มีความต้องการให้ ส ำนักงาน
แรงงานจังหวัด มีก ารดำเนิน การ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อสร . แก่อปท. ผู้นำชุมชน กำนัน
ผู ้ใ หญ่บ ้า น ประชาชนทราบ โดยวิธ ี 1) แจกสื ่อ เกี ่ย วกับ บทบาทหน้า ที ่ข อง อสร. 2) แจกเอกสาร
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อสร. สำหรับติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือออกเสียงตามสายของ
ชุม ชน 3) ลงพื้น ที่เพื่อ ประชาสัม พัน ธ์แ ละชี้แ จงเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของ อสร. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ
ชุมชน และประชาชนในชุมชน รวมทั้ง อปท. รับทราบ 4) ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุท้องถิ่น และ 5) การให้
อสร. แนะนำตนเอง และชี้แจงเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ของตนเองให้ประชาชนรับทราบ เป็นต้น จากการ
สอบถามประชาชน ผู้น ำชุมชน/อปท. ส่วนใหญ่รู้จัก อาสาสมัครแรงงานมาแนะนำตัวเองและอธิบายให้ทราบ
หน้าที่ของตนเอง รองลงมา คือ ได้รับ การบอกเล่าจากคนรู้จัก เจ้าหน้า ที่ข องกระทรวงแรงงานมาแจ้งให้
ทราบ อสร.และ ที่เป็น ตัว แทนของกระทรวงจากทราบจากบอร์ด หรือ เสีย งตามสายของชุม ชนมากที่สุด
ตามลำดับ นอกจากนี้ อสร.ยังได้ร่วมกับผู้นำชุมชน/อปท. ในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงแรงงาน อยู่
ในระดับ 3 ( 2.63 คะแนน) โดยมีการสนับสนุน จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้าน
แรงงานในพื้นที่/จังหวัด 2) ประชาสัม พัน ธ์ข้อ มูล ข่าวสารด้านแรงงานให้ แก่ประชาชนในพื้นที่/จังหวัด 3)
สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับ การพัฒ นาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่างๆ โดยให้ อปท. ที่มีความพร้อมนำ
แผนงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานบรรจุอยู่ในแผน อปท. 4) สนับ สนุน ให้ป ระชาชนในพื้น ที่ได้รับ ความรู้
ด้านการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน และ 5) สนับ สนุน ให้ป ระชาชนในพื้น ที่ได้รับ ความรู้แ ละบริก ารด้า นประกัน สังคม
โดยเฉพาะผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เป็นต้น
สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสร.ระดับตำบล ที่ สำนักตรวจและประเมินผล
กลุ่มงานสนับ สนุน เครือข่ายและประสานภูมิภ าค (สตป.สภ.) กำหนดให้ สรจ.เป็นผู้รายงานต่อ สตป.สภ.
มีความเหมาะสม ภาพรวมอยู่ในระดับ 3 ( 3.33 คะแนน) โดย 3. แบบรายงานผลการปฏิบัติ งานและการใช้
จ่ายเงิน (แบบ สภ.4) มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา คือ 2. แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของ อสร. (แบบ สภ.
1) และน้อยที่สุด คือ 1. วิธีและระยะ เวลาการายงานผล ส่วนการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสร.ระดับตำบล
ที่ สตป.สภ. กำหนดให้ อสร. รายงานต่อ สรจ. มีความเหมาะสมภาพรวมอยู่ในระดับ 4 ( 4.09คะแนน) โดย
1. วิธ ีแ ละระยะเวลาการรายงานผล มีค วามเหมาะสมมากที ่ส ุด รองลงมา คือ 2. แบบสรุป ผลการ
ปฏิบัติงานของ อสร. (แบบ สภ. 1) ในส่วนของการรายงานผลการปฏิบัติงาน สรจ. และ อสร. ส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า ไม่มีข้อแก้ไข ในส่วนผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561 ในภาพรวม 3 กิจกรรม/
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ( 5 คะแนน) โดยมีผลสำเร็จมากที่สุดในกิจกรรม/โครงการ 2. บริหารจัดการ
เครือข่ายด้าแรงงาน (ค่าตอบแทน อสร.) รองลงมา คือ กิจกรรม/โครงการ 1. ประสานการให้ บริการด้านแรงงาน
ในพื้นที่ โดย อสร. (งบดำเนินงาน) และน้อยที่สุด คือ กิจกรรม/โครงการ 3. โครงกาเสริมสร้างศักยภาพ อสร.
(ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม) ตามลำดับ ( 3 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่ 1) ประสานการให้บริการด้านแรงงาน
รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ในพื้ นที่ โดย อสร. (งบดำเนิ นงาน) 2) บริ หารจั ดการเครือข่ายด้านแรงงาน (ค่ าตอบแทน อสร.) และ 3) โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพ อสร. (ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม)
4 ผลที่ได้ (Product)
ประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา คือ (1) ผลการปฏิบัติงานของ อสร.ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (Output) และ (2) การบรรลุเป้าหมายของผู้ที่ผ่านการคัดกรองส่งต่อ (Outcome) (3) ความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องต่อการบริการด้านแรงงานของ อสร. โดยมีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ร้อยละของประชาชน
ในพื้นที่/จังหวัด ที่ได้รับบริการด้านแรงงานจาก อสร.ระดับตำบลเมื่อเทียบกับเป้าหมายของจังหวัด (อสร. 1 คน :
ผู้รับบริการ 30 คน/ปี) (2) ร้อยละของประชาชนกลุ่มผู้ผ่านการคัดกรองส่งต่อที่ได้รับประโยชน์จากการบริการ
ด้านแรงงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายของจังหวัด (ร้อยละ 40 ของจำนวนคัดกรองส่งต่อ) (3) ระดับความพึงพอใจ
ในการมี อสร. ระดั บ ตำบลเป็ น ผู้ แ ทนกระทรวงแรงงาน ทำหน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงานแก่ ป ระชาชน
ในพื้ น ที่ / จั ง หวั ด และ (4) ระดั บ ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงานของ อสร. ระดั บ ตำบล
ให้ ส รุ ป ผลสำเร็จจากค่าเฉลี่ยของคะแนนตัวชี้วัด 4 ตัว ชี้วัด ไปเทียบกับความหมายระดับความสำเร็จที่กำหนด
หลังจากนั้นให้บรรยายข้อเท็จจริงที่เก็บรวบรวมได้ในแต่ละประเด็น เพื่อขยายความผลสำเร็จที่ได้ เช่น
ผลที่ได้ (Product) ประกอบด้วย
1) ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดในภาพรวมของผลการดำเนินโครงการในเรื่องของการดำเนินงาน
ของ อสร. ระดับ ตำบล และการบรรลุเป้า หมายของผู้ที่ผ่า นการคัด กรองส่งต่อ อยู่ใ นระดับ 5 (ค่าเฉลี่ย
4.50 คะแนน) ดังนี้
(1) ร้อยละของประชาชนในพื้นที่/จังหวัดที่ได้รับบริการด้านแรงงานจาก อสร.ระดับตำบล
เมื่อเทียบกับเป้ าหมายของจั งหวัด (อสร. 1 คน : ผู้ รับบริการ 30 คน/ปี) เป้าหมายทั้งปี 1,800 คน มีผลการ
ดำเนินงาน 1,912 คน คิดเป็ นร้อยละ 106.22 อยู่ในระดับ 5 ซึ่งงานบริการในพื้นที่/จังหวัดได้รับบริการด้าน
แรงงานมากที่สุ ดได้แก่ ผู้ ต้องการสมัครงาน ผู้ ต้องการฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ ผู้ ต้องการรับบริการด้านคุ้มครอง
แรงงาน ผู้สมัครผู้ประกันตน (มาตรา 40) ผู้ต้องการรับบริการด้านประกันสังคม และผู้ต้องการรับบริการด้านสิทธิ
ประโยชน์ด้านแรงงานต่างประเทศ ตามลำดับ
(2) ร้อยละของประชาชนกลุ่มผู้ผ่านการคัดกรองส่งต่อที่ได้รับประโยชน์จากการบริการด้าน
แรงงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายของจังหวัด (ร้อยละ 40 ของจำนวนคัดกรองส่งต่อ) มีผลการดำเนินงาน 1,315 คน
จากจำนวนผู้ผ่านการคัดกรองส่งต่อ 1,173 คน คิดเป็นร้อยละ 89.20 อยู่ในระดับ 5 ประชาชนกลุ่มผู้ผ่านการ
คัดกรองส่งต่อที่ได้รับประโยชน์จากการบริการด้านแรงงานมากที่สุด ได้แก่ ผู้ได้รับการบรรจุงานผู้ได้รับการฝึก/
พัฒนาทักษะ ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม และผู้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ด้านแรงงานไทยในต่างประเทศ ตามลำดับ
2) ด้ านความพึ งพอใจในการมี อสร.ระดั บตำบลเป็ นผู้ แทนกระทรวงแรงงานทำหน้ าที่
ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/จังหวัด ภาพรวมของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อสร. และ
ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.94 ( 4 คะแนน) โดย อาสาสมัครแรงงาน เป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจมาก
ที่สุ ด รองลงมาคือ ประชาชน ตามลำดับ และจากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่เคยรับบริการด้าน
แรงงานจาก อสร. พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.98 ( 4 คะแนน) โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดใน
เรื่อง ความเอาใจใส่ต่อประชาชนผู้รับบริการ รองลงมา คือ ความกระตือรือร้นในการให้บริการ และมีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน ตามลำดับ
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สรุปผลการปฏิบัติงานของ อสร. ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
(1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน (ตามแบบ สภ.1)
1) สื่อวิทยุ จำนวน 9 ครั้ง
๒) เสียงตามสาย จำนวน 9 ครั้ง
๓) ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 12 ครั้ง
๔) ประชุม/ประชาคม จำนวน 12 ครั้ง
๕) แจ้งข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานด้วยตนเอง จำนวน 150 ครั้ง
๖) อื่นๆ (ระบุ) ไม่มี จำนวน 0 ครั้ง
(2) การสำรวจข้อมูล (ตามแบบ สภ.1)
๑) ความต้องการมีงานทำ/ว่างงาน จำนวน 12 ครั้ง 225 คน
๒) ความต้องการด้านฝึกอาชีพ จำนวน 29 ครั้ง 855 คน
๓) แรงงานนอกระบบ จำนวน 30 ครั้ง 5,000 คน
๔) คนพิการ จำนวน 9 ครั้ง 9 คน
๕) อื่นๆ (ระบุ) ไม่มี จำนวน 0 ครั้ง 0 คน
(3) ผลการบริการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ตามแบบ สภ. 4)
1) จำนวนผู้ต้องการสมัครงาน 225 คน
2) จำนวนผู้ต้องการฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ 855 คน
3) จำนวนผู้ต้องการรับบริการด้านคุ้มครองแรงงาน 13 คน
4) จำนวนผู้สมัครผู้ประกันตน (มาตรา 40) 500 คน
5) จำนวนผู้ต้องการรับบริการด้านประกันสังคม 310 คน
6) จำนวนผู้ต้องการรับบริการด้านสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานต่างประเทศ 9 คน
(4) ผลการให้บริการด้านแรงงาน (ตามแบบ สภ. 4)
1) งานจัดหางาน
- จำนวนผู้ได้รับการบรรจุงาน 9 คน
- จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน 148 คน
2) งานฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
- จำนวนผู้ได้รับการฝึก/พัฒนาทักษะ 840 คน
- จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน 840 คน
3) งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- จำนวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน 5 คน
- จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน 8 คน
4) งานสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม
- จำนวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม 310 คน
- จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน 310 คน
5) งานสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานไทยในต่างประเทศ
- จำนวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานไทยในต่างประเทศ 9 คน
- จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน 9 คน
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บทที่ 5
ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อดี และข้อเสียที่ได้จากการดำเนินโครงการ

ประกอบด้วย
• ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
ข้อดี/ข้อเสียที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินงานโครงการฯ
• ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ที่ได้จากการดำเนินโครงการ
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บทที่ 5
ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อดี และข้อเสียที่ได้จากการดำเนินโครงการ
5.1 ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อดี/ข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการฯ
การประเมินผลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ระดับความสำเร็จของการพัฒ นางาน
อาสาสมั ครแรงงานตามโครงการการให้ บ ริก ารด้ านแรงงานในพื้ น ที่ โดยอาสาสมั ค รแรงงานระดั บ ตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีอาสาสมัครแรงงานเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคในการดำเนินงานของจังหวัด รวมทั้งให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการ
การให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องเหมาะสม
กับบริบทของจังหวัด ซึ่งจากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องพบปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อดี/ข้อเสีย
ที่เกิดขึ้นดังนี้
(1) ปัญหา/อุปสรรค
จากการสำรวจข้อมูล พบปัญ หาและอุปสรรคจากการดำเนินโครงการการให้ บริการด้าน
แรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสามารถจำแนก
ปัญหาตามแหล่งที่มา และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้
1.1 ปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของ อสร.
1) อสร.ขาดความมั่นใจในการทำงานเนื่องจากต้องออกพื้นที่ทำงานเพียงลำพัง
2) จำนวน อสร. มีน้อยเวลาลงพื้นที่จึงทำให้สำรวจพื้นที่ได้ไม่ทั่วถึง
3) ประชาชนไม่ค่อยรู้จัก อสร.ไม่ทราบลักษณะงานของ อสร. ขาดการประชาสัมพันธ์
ในบทบาทหน้าที่ ของ อสร. ในชุมชน
4) การเดินทางไม่สะดวก
5) ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในด้านข้อมูลและข่าวสารที่จะต้องดำเนินการที่ถูกต้อง
6) อสร. ไม่มีการประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ที่เด่นชัด
7) อสร. มีภาระกิจมาก ปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทำให้ไม่
เชียวชาญเฉพาะด้าน และ อสร.ไม่มีองค์ความรู้ที่ชัดเจน
8) ไม่มีเอกสารแนะนำตัว อสร.
9) การขาดอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ การขาดอุปกรณ์สื่อสารและยานพานณะในการ
ติดต่อประชาชน
10) อสร. ไม่ทราบถึงปัญหาในการลงพื้นที่เท่าที่ควรทำให้การทำงานยากยิ่งขึ้น
11) การเดินทางสำรวจพื้นที่ไม่สะดวกบางพื้นที่เดินทางเข้าถึงยากลำบาก
1.2 ปัญหาจากผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1) ประชาชนไม่เห็นความสำคัญของ อสร. และไม่ให้ความร่วมมือ
2) ไม่มั่นใจใน อสร.
3) อสร. มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่
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(2) แนวทางการแก้ไข
1. ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์ของ อสร. ระดับตำบลเพื่อสนับสนุนในการทำหน้าที่ต่อไป
2. ให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แนะนำตัว อสร. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในพื้นที่
3. ควรมีหนังสือรับรองในการออกสำรวจลงพื้นที่ว่าเป็นอาสาสมัครแรงงาน
4. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ อสร.
5. พัฒนาศักยภาพ อสร. ทั้งด้านองค์ความรู้การทำงานตามภารกิจ บุคลิกภาพ และการ
ประชาสัมพันธ์
(3) ข้อดีที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ
1. ประชาชนหรือสถานประกอบการและชุมชนต่างๆ รับรู้ถึงปัญหาในพื้นที่มีการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน ช่วยประสานและเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั้งแรงงานในระบบและ
นอกระบบได้มีการช่วยเหลือประชาชนในหลากหลายด้าน
2. อสร. เป็นผู้กระจายข่าวประชาสัมพันธ์และเป็นที่ปรึกษาให้ แรงงานในระดับต่างๆ เป็น
ตัวกลางในการประสานงานระหว่างภาครัฐกับประชาชน
3. ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลได้ ทำให้ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
(4) ข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ
1. การทำงานของ อสร. มีงบประมาณจำกัด ขาดสิทธิประโยชน์แรงจูงใจในการทำงาน
2. ไม่มีเครื อข่ายในการประสานงานทำให้ การดำเนิน งานไม่เป็ นไปตามเป้าหมายและที่
สำคัญการเข้าถึงสถานประกอบการและชุมชนเป็นไปได้ยากลำบาก
3. จำนวน อสร. ประจำตำบลมีน้อยจึงทำให้ประชาชนทั้งตำบลได้รับข่าวสารที่ไม่ทั่วถึง
แต่ละตำบลไม่สามารถจะไปถึงทุกพื้นที่ได้
4. อาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
5.2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ได้จากการดำเนินโครงการ
จากการวิเคราะห์ ผ ลการประเมิน ตามบทที่ 4 พร้อ มทั้ งปั ญ หา/อุป สรรค แนวทางการแก้ ไข
ข้อดี/ข้อเสี ย ที่เกิดขึ้น จากการดำเนิ น โครงการ สำนักงานแรงงานจังหวัด ปทุมธานี มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้
1. ควรมีการจัดทำหนังสือแนะนำตัว อสร. ไปยังผู้นำในพื้นที่ทุกระดับ
2. ควรเพิ่มจำนวน อสร. ตามตำบลอย่างน้อยตำบลละ 1 คน เพื่อช่วยกันแนะนำและมีความ
เชื่อถือของประชาชนในตำบลการทำงานก็จะง่ายขึ้น
3. ควรมีการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับ อสร.ในทุกด้านที่เกี่ยวกข้องเพื่อนำเอาความรู้เพื่อไปแนะนำให้
ประชาชนในชุมชน
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ลำดับที่ .............
แบบสอบถามชุดที่ 1
การประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(สำหรับแรงงานจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านอาสาสมัครแรงงาน)
คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล โดยประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกีย่ วกับการบริหารจัดการและผลการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค ข้อดี/ข้อเสีย และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานอาสาสมัครแรงงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน
การพัฒนางานอาสาสมัครแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน ได้แก่ การให้บริการด้านแรงงานโดยผ่านเครือข่าย
อาสาสมัครแรงงาน การสร้างขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลโดยการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน การเสริมสร้างศักยภาพ
อาสาสมัครแรงงานโดยการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานและอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครแรงงาน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน
1. จังหวัด
.
2. สถานะของท่าน  แรงงานจังหวัด
 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านอาสาสมัครแรงงาน
3. เพศ
 ชาย
 หญิง
4. ช่วงอายุ
 ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
 21 – 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 – 50 ปี
 มากกว่า 50 ปีขึ้นไป
5. ระดับการศึกษา  ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 อนุปริญญา/ปวท./ปวส.
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
6. ประสบการณ์ในการรับผิดชอบงานอาสาสมัครแรงงาน
 ต่ำกว่า 1 ปี
 1 – 3 ปี
 4 – 6 ปี
 7 – 9 ปี
 10 ปีขึ้นไป
ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงใน ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดและเติมข้อความตามข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นของท่าน
ด้านความสอดคล้องของความต้องการ อสร. กับภารกิจการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด
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1. การดำเนินงานของ อสร. ในจังหวัดท่านสอดคล้องกับภารกิจการให้บริการด้านแรงงานของจังหวัดในเรื่องใดบ้าง
ภารกิจการให้บริการด้านแรงงาน
เรื่อง
มี
ไม่มี
1. การจัดหางาน/การหางานทำ
2. การขาดแคลนแรงงาน
3. การฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะฝีมอื
4. การถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ
5. การใช้แรงงานต่างด้าว
6. สิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน
7. สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม
8. สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
9. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
10. การให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่ลูกจ้างใน สปก. 10 คนลงมา
11. การสำรวจข้อมูลด้านแรงงาน

-22. หน่วยงานท่านและหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดท่าน มีความต้องการให้ อสร. ช่วยปฏิบตั ิงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานหรือไม่
หน่วยงาน
ต้องการ
ไม่ต้องการ
1. สำนักงานแรงงานจังหวัด
2. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
3. สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
4. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
5. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
6. …………………………………………………............................
7. …………………………………………………............................
8. …………………………………………………............................
3. คุณสมบัติของ อสร. ที่หน่วยงานต้องการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์
 มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ดี และสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน
 มีความตั้งใจ และความพยายามในการให้บริการต่อประชาชน
 สนใจใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม
 ทำงานเป็นทีม
 อื่นๆ ................................................................................
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4. ท่านคิดว่า อสร. ควรได้รับสวัสดิการที่นอกเหนือจากค่าตอบแทนในข้อใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ค่าพาหนะในการลงพื้นที่
 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน
 โล่ ใบประกาศเกียรติคณ
ุ เชิดชูเกียรติ
 เสื้อสามารถ
 ค่าเครื่องแต่งกาย
 ค่าประกันสังคม/ค่าประกันชีวติ
 อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................
ด้านปัจจัยนำเข้า
5. หน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสร. จำนวน
คน
6. ท่านได้รับงบประมาณในปี 2561 เพียงพอต่อการดำเนินงาน อสร. ในพื้นที่/จังหวัด มากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
7. ยานพาหนะของสำนักงานเพียงพอต่อการติดต่อประสานงานกับ อสร. ในพื้นที่/จังหวัด มากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
8. ท่านคิดว่าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อสร. ระดับตำบล (เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น)
มีความเพียงพอ มากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
9. สื่อประชาสัมพันธ์ที่ท่านคิดว่าควรได้รับการสนับสนุน ได้แก่
1.
2.
3.
-310. ท่านมีความเห็นว่า อสร. มีความรู้ในภารกิจที่กำหนดให้ปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด (ใส่  ที่ตรงกับข้อเท็จจริง)
ระดับความรู้ (ใส่ √ ที่ตรงกับความเห็นของท่าน)
เรื่อง
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1. การจัดหางาน/การหางานทำ
2. การขาดแคลนแรงงาน
3. การฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะฝีมอื
4. การถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ
5. การใช้แรงงานต่างด้าว
6. สิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน
7. สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม
8. สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
9. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
10. การให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่ลูกจ้างใน สปก. 10 คนลงมา
11. การสำรวจข้อมูลด้านแรงงาน
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11. ปัจจุบัน อสร. ในจังหวัดท่านมีจำนวนเท่าใด และคิดว่าควรมี อสร. จำนวนเท่าใดจึงจะเพียงพอ
จำนวน อสร. ระดับตำบลที่ได้รับค่าตอบแทน
จำนวน อสร. ระดับตำบลที่คิดว่าเพียงพอ เหมาะสม
(ข้อมูลปัจจุบัน) (คน)
ตามภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่/จังหวัด (คน)

ด้านกระบวนการ
12. ในการรับสมัครและขึ้นทะเบียนอาสาสมัครแรงงาน หน่วยงานท่านดำเนินการอย่างไรบ้าง (ใส่  ที่ตรงกับข้อเท็จจริง)
มีการ ไม่มีการ
ขั้นตอนการดำเนินการ
ดำเนิน ดำเนิน ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค
การ
การ
1.ทบทวนคำสั่ง และแนะนำหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจมาสมัครเป็น อสร.
2.รับสมัครบุคคลเป็น อสร. โดยพิจารณาคุณสมบัติให้ตรงตามที่กำหนด จัดเก็บ
และรวบรวมใบสมัคร
3. ชี้แจงภารกิจและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ภารกิจของกระทรวงแรงงานและ
ชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบของ อสร. แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
4. เสนอรายชื่ อ เพื่ อ ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด แต่ งตั้ งเป็ น อสร. และออกบั ต ร
ประจำตัวให้แก่ อสร. ที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนาม
5.ปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำทำเนียบ อสร.ของจังหวัด
13. ท่านคิดว่าคุณสมบัติของ อสร. ที่กำหนดตามคู่มือ อสร. มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม โดยควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติม ดังนี้

-414. กรณีที่ 1 ตำบล มี อสร. หลายคน ท่านมีวิธีการคัดเลือก อสร. ระดับตำบล (ได้รับค่าตอบแทน) อย่างไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ไม่มีวิธีการคัดเลือกฯ
 นำเข้าที่ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคัดเลือก
 ให้ อสร. ในพื้นที่เดียวกันลงคะแนนคัดเลือก
 อื่นๆ ได้แก่
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15. จากแนวทางการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ปี 2561 ที่ส่วนกลางกำหนด จังหวัดท่านได้ดำเนินการตามขั้นตอน
อย่างไรบ้าง (ใส่  ที่ตรงกับข้อเท็จจริง)
มีการ ไม่มีการ
ข้อสังเกต/ปัญหา
การดำเนินการ
ขั้นตอน
ดำเนิน ดำเนิน
อุปสรรค
การ
การ
1. การสำรวจข้อมูล 1.1 สรจ. แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการงาน อสร.
แบบบูรณาการ
1.2 สรจ. จัดประชุมคณะทำงานฯ (ตามข้อ 1.1 )
1.3 อสร. สำรวจข้อมูลตามแบบที่กำหนดและ สรจ. สรุปผลการ
สำรวจ
1.4 สรจ. นำผลการสำรวจเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนฯ
เพื่อจัดทำแผนและกำหนดสัดส่วนในการให้บริการ
1.5 สรจ. นำส่งข้อมูล สัดส่วนการให้บริการตามข้อ 1.4
ให้กระทรวง/กรม รับทราบ
2. การชี้เป้า
2.1 สรจ. และหน่วยงานในสังกัดจัดประชุมชี้แจง อสร.
กลุ่มเป้าหมาย
ตามกรอบภารกิ จของ อสร. โดยชี้ แจงเป้ าหมายที่ จะให้ อสร.
ปฏิบัติตามแผนฯ ที่ได้จากข้อ 1 โดยให้ อสร. เป็นผู้ชี้เป้า
2.2 สรจ. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ อสร.
2.3 อสร. คัดกรองกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้นให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบตั ิการของจังหวัด ตามข้อ 1 และนำส่ง สรจ.
โดยเก็บสำเนาไว้ที่ อสร. 1 ชุด (แบบ สภ. 1)
2.4 สรจ. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการนำส่งของ อสร.
เพื่อเป็นผลการปฏิบัติงานของ อสร. และเป็นหลักฐาน
การเบิกจ่ายเงิน (แบบ สภ.1)
3. การคัดกรอง
3.1 สรจ. รับข้อมูลความต้องการด้านแรงงานจาก อสร.
กลุ่มเป้าหมาย
3.2 สรจ. กลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญและ
ความจำเป็นเร่งด่วนของความต้องการด้านแรงงาน
เพื่อนำเสนอคณะทำงานฯ (ภายใน 5 วัน)
3.3 สรจ. จำแนกข้อมูลความต้องการด้านแรงงานตามมติ
คณะทำงานฯ เพื่อเตรียมส่งต่อ โดยเก็บสำเนาไว้ที่ สรจ.
1 ชุดเพื่อติดตามผล
4. การส่งต่อ
4.1 สรจ. จัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อส่งต่อข้อมูลที่
กลุ่มเป้าหมาย
คัดกรองแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
4.2 หน่วยงานที่เกีย่ วข้องดำเนินการตามภารกิจ
4.3 สรจ. ประสานงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน
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การดำเนินการ

มีการ ไม่มีการ
ดำเนิน ดำเนิน
การ
การ

ขั้นตอน

ข้อสังเกต/ปัญหา
อุปสรรค

5. การติดตามและ 5.1 สรจ. ติดตามผลการดำเนินงาน
รายงานผล
5.2 สรจ. รายงานผลการปฏิบัติให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
5.3 สรจ. รายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบัติการ สป. เป็น
ประจำทุกสิ้นเดือน ตามแบบรายงานผลที่กำหนด
16. ท่านคิดว่ากระบวนการทำงานที่สว่ นกลางกำหนด (ชี้เป้า คัดกรอง ส่งต่อ ประเมินผล) มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม โดยควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติม ดังนี้
17. หน่วยงานท่านได้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ อสร. ระดับตำบล หรือไม่
 ไม่สนับสนุน
 สนับสนุน โดย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบตั ิงาน
 สนับสนุนเอกสารทางวิชาการหรือสื่อ รวมทั้งข้อมูลด้านแรงงาน เช่น คู่มือการปฏิบตั ิงาน แผ่นพับ
เอกสารภารกิจของหน่วยงาน เป็นต้น
 อื่นๆ ได้แก่
18. ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดท่านได้มีการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง (อปท. ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาชน) ทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อสร. หรือไม่
 ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจาก
 มีการดำเนินการ โดยวิธี (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 แจกสื่อเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อสร.
 แจกเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อสร. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน สำหรับ
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือออกเสียงตามสายของชุมชน
 ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อสร. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน
และประชาชนในชุมชน รวมทั้ง อปท. รับทราบ
 ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุท้องถิ่น
 ให้ อสร. แนะนำตนเอง และชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ประชาชนรับทราบ
 อื่นๆ ได้แก่
19. การรายงานผลการปฏิบตั ิงานของ อสร. ระดับตำบล ที่กระทรวงแรงงานกำหนดมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
1) วิธีและระยะเวลาการรายงานผล
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
2) แบบสรุปผลการปฏิบตั ิงานของ อสร. (แบบ สภ. 1)
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
3) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน (แบบ สภ.4)
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
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20. การรายงานผลการปฏิบตั ิงานที่ท่านเห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไข ได้แก่
 ไม่แก้ไข
 แก้ไข โดยควรปรับปรุงแก้ไขดังนี้
21. ผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561 ใน 3 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่ 1) ประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่
โดย อสร. 2) บริหารจัดการเครือข่ายด้านแรงงาน และ 3) โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสร. เป็นอย่างไร
งบประมาณที่
ผลการเบิกจ่าย
กิจกรรม/โครงการ
ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ปี
ปี 2561 (บาท)
2561 (บาท)
รวม
1. ประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดย อสร.(เป็นงบดำเนินงาน)
2. บริหารจัดการเครือข่ายด้านแรงงาน (ค่าตอบแทน อสร.)
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสร. (เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม)
ด้านผลที่ได้
22. ผลการปฏิบตั ิงานของ อสร. ระดับตำบลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน (ตามแบบ สภ.1)
- สื่อวิทยุ จำนวน
ครั้ง
- เสียงตามสาย จำนวน
ครั้ง
- ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน
ครั้ง
- ประชุม/ประชาคม จำนวน
ครั้ง
- แจ้งข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานด้วยตนเอง จำนวน
ครั้ง
- อื่นๆ (ระบุ)
จำนวน
ครั้ง
23. งานสำรวจข้อมูล (ตามแบบ สภ.1)
1) ความต้องการมีงานทำ/ว่างงาน
จำนวน ............... ครั้ง ............... คน
2) ความต้องการด้านฝึกอาชีพ
จำนวน ............... ครั้ง ............... คน
3) แรงงานนอกระบบ
จำนวน ............... ครั้ง ............... คน
4) คนพิการ
จำนวน ............... ครั้ง ................ คน
5) อื่นๆ (ระบุ) ......................................
จำนวน ............... ครั้ง .............. คน
24. ผลการบริการประชาชนกลุม่ เป้าหมาย (ตามแบบ สภ. 4)
1) จำนวนผู้ต้องการสมัครงาน ............... คน
2) จำนวนผู้ต้องการฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ ............ คน
3) จำนวนผู้ต้องการรับบริการด้านคุม้ ครองแรงงาน...........คน
4) จำนวนผู้สมัครผู้ประกันตน (มาตรา 40) ............ คน
5) จำนวนผู้ต้องการรับบริการด้านประกันสังคม ............ คน
6) จำนวนผู้ต้องการรับบริการด้านสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานต่างประเทศ ............... คน
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25. ผลการให้บริการด้านแรงงาน (ตามแบบ สภ. 4)
1) งานจัดหางาน
- จำนวนผู้ได้รับการบรรจุงาน ........... คน
- จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน..........คน
2) งานฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ
- จำนวนผู้ได้รับการฝึก/พัฒนาทักษะ ………….. คน
- จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน..........คน
3) งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- จำนวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน..........คน
- จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน..........คน
4) งานสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม
- จำนวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม ......... คน
- จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน..........คน
5) งานสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานไทยในต่างประเทศ
- จำนวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานไทยในต่างประเทศ .............. คน
- จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน..........คน
26. การมี อสร. ระดับตำบลเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/จังหวัด
ท่านมีความพึงพอใจ มากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค ข้อดี/ข้อเสีย ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/การบริการด้านแรงงาน โดย อสร.
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน
1. ท่านคิดว่าการดำเนินงาน/การบริการด้านแรงงาน โดย อสร. ระดับตำบล มีปัญหา/อุปสรรค อย่างไรบ้าง

2. จากปัญหา/อุปสรรค ดังกล่าว จังหวัดท่านได้ดำเนินการแก้ไขหรือไม่ อย่างไร

3. ท่านคิดว่าการดำเนินงาน/การบริการด้านแรงงาน โดย อสร. ระดับตำบล มีข้อดี/ข้อเสีย อย่างไรบ้าง

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
สำนักงานแรงงานจังหวัด

ลำดับที่...............
แบบสอบถามชุดที่ 2
การประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
หน้า 5-13

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(สำหรับหัวหน้าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด (ยกเว้น สรจ.))
คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน
ระดับตำบล โดยประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการปฏิบตั ิงานด้านอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค ข้อดี/ข้อเสีย และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานอาสาสมัครแรงงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน
การพัฒนางานอาสาสมัครแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน ได้แก่ การให้บริการด้านแรงงานโดยผ่านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
การสร้างขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลโดยการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน การเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน
โดยการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานและอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครแรงงาน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน
1. จังหวัด
2. สถานะ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน
3. สังกัดหน่วยงาน
 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 สำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัด
 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
4. เพศ
 ชาย
 หญิง
5. ช่วงอายุ
 ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
 21 – 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 – 50 ปี
 มากกว่า 50 ปีขึ้นไป
6. ระดับการศึกษา  ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 อนุปริญญา/ปวท./ปวส.
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
7. ระยะเวลาในการเป็นพีเ่ ลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน
 ต่ำกว่า 1 ปี
 1 – 3 ปี
 4 – 6 ปี
 7 – 9 ปี
 10 ปีขึ้นไป
ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการปฏิบตั ิงานด้านอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงใน
ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดและเติมข้อความตามข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นของท่าน
ด้านความสอดคล้องของความต้องการ อสร. กับภารกิจการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด
1. คุณสมบัติของ อสร. ที่หน่วยงานต้องการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์
 มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ดี และสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน
 มีความตั้งใจ และความพยายามในการให้บริการต่อประชาชน
 สนใจใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม
 ทำงานเป็นทีม
 อื่นๆ ................................................................................
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2. ท่านคิดว่า อสร. ควรได้รับสวัสดิการที่นอกเหนือจากค่าตอบแทนในข้อใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ค่าพาหนะในการลงพื้นที่
 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน
 โล่ ใบประกาศเกียรติคณ
ุ เชิดชูเกียรติ
 เสื้อสามารถ
 ค่าเครื่องแต่งกาย
 ค่าประกันสังคม/ค่าประกันชีวติ
 อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................
ด้านปัจจัยนำเข้า
3. หน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสร. จำนวน
4. ยานพาหนะของสำนักงานเพียงพอต่อการติดต่อประสานงานกับ อสร. ในพื้นที่/จังหวัด มากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด

คน

5. ท่านคิดว่าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อสร. ระดับตำบล (เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น)
มีความเพียงพอ มากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
6. สื่อประชาสัมพันธ์ที่ท่านคิดว่าควรได้รับการสนับสนุน ได้แก่
1.
2.
3.
7. ท่านมีความเห็นว่า อสร. มีความรู้ในภารกิจที่กำหนดให้ปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด (ใส่  ที่ตรงกับข้อเท็จจริง)
ระดับความรู้ (ใส่ √ ที่ตรงกับความเห็นของท่าน)
เรื่อง
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1. การจัดหางาน/การหางานทำ
2. การขาดแคลนแรงงาน
3. การฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะฝีมอื
4. การถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ
5. การใช้แรงงานต่างด้าว
6. สิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน
7. สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม
8. สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
9. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
10. การให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่ลูกจ้างใน สปก. 10 คนลงมา
11. การสำรวจข้อมูลด้านแรงงาน
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ด้านกระบวนการ
8. ท่านทราบวิธกี ารคัดเลือก อสร. ระดับตำบล ของสำนักงานแรงงานจังหวัดหรือไม่ อย่างไร (หากตอบ “ไม่ทราบ” ให้ข้ามไปตอบข้อ 10)
 ไม่ทราบ
 ทราบ ทราบจาก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 คู่มือ อสร.
 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
 บอร์ดหรือเสียงตามสายของพื้นที่/ชุมชน
 เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน
 อสร.
 อื่นๆ...............................................................
9. หากท่านทราบวิธีการคัดเลือก อสร. ระดับตำบล ท่านคิดว่าวิธีการนั้นเหมาะสมหรือไม่
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม โดยควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติม ดังนี้
10. ท่านคิดว่ากระบวนการทำงานที่สว่ นกลางกำหนด (ชี้เป้า คัดกรอง ส่งต่อ ประเมินผล) มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม โดยควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติม ดังนี้
11. หน่วยงานท่านได้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ อสร. ระดับตำบล หรือไม่
 ไม่สนับสนุน
 สนับสนุน โดย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงาน
 สนับสนุนเอกสารทางวิชาการหรือสื่อ รวมทั้งข้อมูลด้านแรงงาน เช่น คู่มือการปฏิบตั ิงาน แผ่นพับ
เอกสารภารกิจของหน่วยงาน เป็นต้น
 อื่นๆ ได้แก่
ด้านผลที่ได้
12. การมี อสร. ระดับตำบลเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/จังหวัด
ท่านมีความพึงพอใจ มากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค ข้อดี/ข้อเสีย ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน/การบริการด้านแรงงาน โดย อสร.
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน
1. ท่านคิดว่าการดำเนินงาน/การบริการด้านแรงงาน โดย อสร. ระดับตำบล มีปัญหา/อุปสรรค อย่างไรบ้าง

2. ท่านคิดว่าการดำเนินงาน/การบริการด้านแรงงาน โดย อสร. ระดับตำบล มีข้อดี/ข้อเสีย อย่างไรบ้าง

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ลำดักบงานแรงงานจั
ที่
สำนั
งหวัด
แบบสอบถามชุดที่ 3
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การประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(สำหรับอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล)
คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน
ระดับตำบล โดยประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการปฏิบตั ิงานด้านอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค ข้อดี/ข้อเสีย และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานอาสาสมัครแรงงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน
1. ที่อยู่ปัจจุบัน ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
2. สถานะ อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
3. เพศ
 ชาย
 หญิง
4. ช่วงอายุ
 ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
 21 – 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 – 50 ปี
 มากกว่า 50 ปีขึ้นไป
5. ระดับการศึกษา  ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 อนุปริญญา/ปวท./ปวส.
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
6. ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครแรงงาน
 ต่ำกว่า 1 ปี
 1 – 3 ปี
 4 – 6 ปี
 7 – 9 ปี
 10 ปีขึ้นไป
ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกีย่ วกับการบริหารจัดการและการปฏิบตั ิงานด้านอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงใน ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดและเติมข้อความตามข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นของท่าน
ด้านความสอดคล้องของความต้องการ อสร. กับภารกิจการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด
1. ท่านคิดว่าควรได้รับสวัสดิการที่นอกเหนือจากค่าตอบแทนในข้อใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ค่าพาหนะในการลงพื้นที่
 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน
 โล่ ใบประกาศเกียรติคณ
ุ เชิดชูเกียรติ
 เสื้อสามารถ
 ค่าเครื่องแต่งกาย
 ค่าประกันสังคม/ค่าประกันชีวติ
 อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................
ด้านปัจจัยนำเข้า
2. ท่านคิดว่าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล (เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น)
มีความเพียงพอ มากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
3. สื่อประชาสัมพันธ์ที่ท่านคิดว่าควรได้รับการสนับสนุน ได้แก่
1.
2.
3.
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4. ท่านมีความรู้ในภารกิจที่กำหนดให้ปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด (ใส่  ที่ตรงกับข้อเท็จจริง)
ระดับความรู้ (ใส่ √ ที่ตรงกับความเห็นของท่าน)
เรื่อง
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1. การจัดหางาน/การหางานทำ
2. การขาดแคลนแรงงาน
3. การฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะฝีมอื
4. การถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ
5. การใช้แรงงานต่างด้าว
6. สิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน
7. สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม
8. สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
9. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
10. การให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่ลูกจ้างใน สปก. 10 คนลงมา
11. การสำรวจข้อมูลด้านแรงงาน
5. ท่านต้องการได้รับความรู้ด้านแรงงานในเรื่องใดเพิ่มเติม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 การจัดหางาน/การหางานทำ
 การขาดแคลนแรงงาน
 การฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะฝีมอื
 การถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ
 การใช้แรงงานต่างด้าว
 สิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน
 สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม
 สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
 การให้ความรูด้ ้านยาเสพติดแก่ลูกจ้างใน สปก. 10 คนลงมา
 การสำรวจข้อมูลด้านแรงงาน
ด้านกระบวนการ
6. ท่านทราบวิธีการคัดเลือก อสร. ระดับตำบล ของสำนักงานแรงงานจังหวัดหรือไม่ อย่างไร (หากตอบ “ไม่ทราบ” ให้ข้ามไปตอบข้อ 8)
 ไม่ทราบ
 ทราบ ทราบจาก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 คู่มือ อสร.
 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
 บอร์ดหรือเสียงตามสายของพื้นที่/ชุมชน
 เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน
 อสร.
 อื่นๆ...............................................................
7. หากท่านทราบวิธีการคัดเลือก อสร. ระดับตำบล ท่านคิดว่าวิธีการนั้นเหมาะสมหรือไม่
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม โดยควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติม ดังนี้
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8. ท่านคิดว่ากระบวนการทำงานที่กระทรวงแรงงานกำหนด (ชี้เป้า คัดกรอง ส่งต่อ ประเมินผล) มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม โดยควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติม ดังนี้
9. ท่านคิดว่าการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานแก่ท่านต่อไปนี้ มีความเหมาะสมหรือไม่
1) ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบตั ิงาน
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม โดยควรปรับปรุง ดังนี้
2) สนับสนุนเอกสารทางวิชาการหรือสื่อ รวมทั้ง ข้อมูลด้านแรงงาน (เช่น คู่มือการปฏิบตั ิงาน แผ่นพับ ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง
ข้อมูลสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานทีป่ ระชาชนพึงได้รับ ข้อมูลการสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ข้อมูลการใช้แรงงานต่างด้าว
เป็นต้น)
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม โดยควรปรับปรุง ดังนี้
10. การรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ทีก่ ระทรวงแรงงานกำหนดมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
1) วิธีและระยะเวลาการรายงานผล
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
2) แบบสรุปผลการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครแรงงาน (แบบ สภ. 1)
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
11. การรายงานผลการปฏิบตั ิงานที่ท่านเห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไข ได้แก่
 ไม่แก้ไข
 แก้ไข โดยควรปรับปรุงแก้ไขดังนี้
ด้านผลที่ได้
12. การมีอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/จังหวัด
ท่านมีความพึงพอใจ มากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค ข้อดี/ข้อเสีย และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ท่านคิดว่าการดำเนินงาน/การบริการด้านแรงงาน โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล มีปัญหา/อุปสรรค อย่างไรบ้าง

2. ท่านคิดว่าการดำเนินงาน/การบริการด้านแรงงาน โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล มีข้อดี/ข้อเสีย อย่างไรบ้าง

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
สำนักงานแรงงานจังหวัด

ลำดับที่

แบบสอบถามชุดที่ 4
การประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(สำหรับประชาชนที่เคยรับบริการจากอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล)
คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
โดยประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกีย่ วกับการรับบริการด้านแรงงานจากอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
ส่วนที่ 3 ข้อดี/ข้อเสีย และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน
1. ที่อยู่ปัจจุบัน ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
2. เพศ
 ชาย
 หญิง
3. ช่วงอายุ
 ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
 21 – 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 – 50 ปี
 มากกว่า 50 ปีขึ้นไป
4. ระดับการศึกษา  ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 อนุปริญญา/ปวท./ปวส.
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
5. สถานภาพการทำงาน  ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน
 นายจ้าง
 ประกอบอาชีพอิสระ
 ว่างงาน
 อื่น ๆ
ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกีย่ วกับการรับบริการด้านแรงงานจากอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงใน ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สดุ และเติมข้อความตามข้อเท็จหรือข้อคิดเห็นของท่าน
1. ท่านคิดว่าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล (เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น)
มีความเพียงพอ มากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
2. สื่อประชาสัมพันธ์ที่ท่านคิดว่าควรได้รับการสนับสนุน ได้แก่
1.
2.
3.
3. ท่านมีความเห็นว่าอาสาสมัครแรงงานมีความรู้ในภารกิจที่กำหนดให้ปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด (ใส่  ที่ตรงกับข้อเท็จจริง)
ระดับความรู้ (ใส่ √ ที่ตรงกับความเห็นของท่าน)
เรื่อง
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1. การจัดหางาน/การหางานทำ
2. การขาดแคลนแรงงาน
3. การฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะฝีมอื
4. การถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ
5. การใช้แรงงานต่างด้าว
6. สิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน
7. สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม
8. สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
9. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
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เรื่อง

ระดับความรู้ (ใส่ √ ที่ตรงกับความเห็นของท่าน)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

10. การให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่ลูกจ้างใน สปก. 10 คนลงมา
11. การสำรวจข้อมูลด้านแรงงาน
4. ท่านรู้จักอาสาสมัครแรงงานที่เป็นตัวแทนของกระทรวงแรงงานได้อย่างไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ทราบจากบอร์ดหรือเสียงตามสายของชุมชน
 เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานมาแจ้งให้ทราบ
 ได้รับการบอกเล่าจากคนรู้จัก
 อาสาสมัครแรงงานมาแนะนำตัวเองและอธิบายให้ทราบหน้าที่ของตนเอง
 อื่นๆ ได้แก่
5. การมีอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/จังหวัด
ท่านมีความพึงพอใจ มากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
6. ท่านมีความพึงพอใจในการบริการด้านแรงงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล มากน้อยเพียงใด (ตอบเฉพาะเรื่องที่ท่าน
เคยได้รับบริการ)
1) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และให้คำแนะนำด้านแรงงาน
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
2) การส่งเสริมให้ท่านมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
3) ความรวดเร็วในการให้บริการ
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
4) ความกระตือรือร้นในการให้บริการ
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
5) ความเอาใจใส่ต่อประชาชนผูร้ ับบริการ
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
6) การให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของท่าน
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อดี/ข้อเสีย ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
1. ท่านคิดว่าการรับบริการด้านแรงงาน จากอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล มีปัญหา/อุปสรรค อย่างไรบ้าง

2. ท่านคิดว่าการให้บริการด้านแรงงาน โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล มีข้อดี/ข้อเสีย อย่างไรบ้าง

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ลำดับที่
สำนักงานแรงงานจังหวัด
แบบสอบถามชุดที่ 5
การประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(สำหรับผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ )
คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
โดยประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับการรับบริการด้านแรงงานจากอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
ส่วนที่ 3 ข้อดี/ข้อเสีย และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน
1. ที่อยู่ปัจจุบัน ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
2. เพศ
 ชาย
 หญิง
3. ช่วงอายุ
 ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
 21 – 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 – 50 ปี
 มากกว่า 50 ปีขึ้นไป
4. ระดับการศึกษา  ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 อนุปริญญา/ปวท./ปวส.
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
5. สถานภาพการทำงาน  ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน
 นายจ้าง
 ประกอบอาชีพอิสระ
 ว่างงาน
 อื่น ๆ
ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกีย่ วกับการรับบริการด้านแรงงานจากอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงใน ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สดุ และเติมข้อความตามข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นของท่าน
หรืออาสาสมัครแรงงาน
1. ท่านคิดว่าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล (เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น)
มีความเพียงพอ มากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
2. สื่อประชาสัมพันธ์ที่ท่านคิดว่าควรได้รับการสนับสนุน ได้แก่
1.
2.
3.
3. ท่านมีความเห็นว่าอาสาสมัครแรงงานมีความรู้ในภารกิจที่กำหนดให้ปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด (ใส่  ที่ตรงกับข้อเท็จจริง)
ระดับความรู้ (ใส่ √ ที่ตรงกับความเห็นของท่าน)
เรื่อง
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1. การจัดหางาน/การหางานทำ
2. การขาดแคลนแรงงาน
3. การฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะฝีมอื
4. การถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ
5. การใช้แรงงานต่างด้าว
6. สิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน
7. สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม
8. สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
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ระดับความรู้ (ใส่ √ ที่ตรงกับความเห็นของท่าน)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

เรื่อง

9. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
10. การให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่ลูกจ้างใน สปก. 10 คนลงมา
11. การสำรวจข้อมูลด้านแรงงาน
4. ท่านทราบวิธีการคัดเลือก อสร. ระดับตำบล ของสำนักงานแรงงานจังหวัดหรือไม่ อย่างไร (หากตอบ “ไม่ทราบ” ให้ข้ามไปตอบข้อ 6)
 ไม่ทราบ
 ทราบ ทราบจาก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 คู่มือ อสร.
 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
 บอร์ดหรือเสียงตามสายของพื้นที่/ชุมชน
 เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน
 อสร.
 อื่นๆ...............................................................
5. หากท่านทราบวิธีการคัดเลือก อสร. ระดับตำบล ท่านคิดว่าวิธีการนั้นเหมาะสมหรือไม่
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม โดยควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติม ดังนี้
6. ท่านรู้จักอาสาสมัครแรงงานที่เป็นตัวแทนของกระทรวงแรงงานได้อย่างไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ทราบจากบอร์ดหรือเสียงตามสายของชุมชน
 เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานมาแจ้งให้ทราบ
 ได้รับการบอกเล่าจากคนรู้จัก
 อาสาสมัครแรงงานมาแนะนำตัวเองและอธิบายให้ทราบหน้าที่ของตนเอง
 อื่นๆ ได้แก่
7. อาสาสมัครแรงงานได้ร่วมกับหน่วยงานของท่านในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในเรื่องใดดังต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 สำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่
 สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถหางานทำและได้รับความคุ้มครอง รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจ
 สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่างๆ โดยให้ อปท. ที่มีความพร้อม
 สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน
 สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้และบริการด้านประกันสังคม โดยเฉพาะผู้ประกันตนตามมาตรา 40
8. การมีอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/จังหวัด
ท่านมีความพึงพอใจ มากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
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ส่วนที่ 3 ข้อดี/ข้อเสีย ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
1. ท่านคิดว่าการดำเนินงาน/การบริการด้านแรงงาน โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล มีปัญหา/อุปสรรค อย่างไรบ้าง

2. ท่านคิดว่าการดำเนินงาน/การบริการด้านแรงงาน โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล มีข้อดี/ข้อเสีย อย่างไรบ้าง

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
สำนักงานแรงงานจังหวัด

รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
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