แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน
ตาบล..............................อาเภอ...............................จังหวัด............................................
ประจาเดือน...................................พ.ศ.........................
กิจกรรม
1. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารด้านแรงงาน
1.1 สื่อวิทยุ
1.2 เสียงตามสาย
1.3 ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
1.4 ประชุม/ประชาคม
1.5 แจ้งข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานด้วยตนเอง
1.6 อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................
2. งานบริการประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
2.1 งานจัดหางาน
2.2 การพัฒนาฝีมือแรงงาน
2.3 งานคุ้มครองแรงงาน
2.4 งานประกันสังคม
2.5 งานสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานต่างประเทศ
3. งานสารวจข้อมูล
3.1 ความต้องการมีงานทา / ว่างงาน
3.2 ความต้องการด้านฝึกอาชีพ
3.3 แรงงานนอกระบบ
3.4 คนพิการ
3.5 อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................

แบบ สภ. 1

ผลการปฏิบัติงาน
จานวน...............................ครั้ง
จานวน...............................ครั้ง
จานวน...............................ครั้ง
จานวน...............................ครั้ง
จานวน................................คน
จานวน...............................ครั้ง
มีผู้ต้องการสมัครงานพร้อมใบสมัครงาน
จานวน........................คน
- มีผู้ต้องการฝึกอาชีพพร้อมใบสมัคร
จานวน........................คน
- มีผู้ต้องการรับบริการด้านคุ้มครองแรงงาน (เอกสารแนบ) จานวน....................คน
มีผู้สมัครผู้ประกันตน (มาตรา 40) พร้อมใบสมัคร จานวน.....................คน
มีผู้ต้องการรับบริการด้านประกันสังคม
จานวน.......................คน
มีผู้ต้องการรับบริการด้านสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานต่างประเทศ จานวน..............คน
จานวน..................ครั้ง...................คน
จานวน..................ครั้ง...................คน
จานวน..................ครั้ง...................คน
จานวน..................ครั้ง...................คน
จานวน..................ครั้ง...................คน

4. งานป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/
สถานประกอบการ โดยอาสาสมัครแรงงาน
4.1 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการ
โดยอาสาสมัครแรงงาน
รณรงค์เผยแพร่ความรู้ปอ้ งกันยาเสพติดในสถานประกอบการ ทั้งหมด..........................แห่ง ๑) อายุ 15 – 24 ปี จานวน........................คน
ที่มีลูกจ้างต่ากว่า ๑๐ คน (เอกสารแนบ ๑)
๒) อายุ 25 - 29 ปี จานวน..........คน ๓) อายุ ๓๐ ปี ขึ้นไป จานวน............คน
กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว ๑) พม่า.......คน ๒) กัมพูชา.......คน ๓) ลาว.......คน
๔) อื่น ๆ ระบุ.............................................................จานวน.......................คน
แสดงเจตจานงเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (เอกสารแนบ ๒ แบบ รง.01-65 )

๑) โครงการโรงงานสีขาว.............แห่ง ๒) รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด...........แห่ง
๓) ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่รัฐ.............แห่ง ๔) ให้คาปรึกษาฯ....................แห่ง
๕) สอดส่อง เฝ้าระวังฯ …………แห่ง ๖) ให้ข้อมูลส่งเสริมอาชีพฯ ...............แห่ง

4.2 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุม่ แรงงานนอก
ระบบ
(เอกสารแนบ ๓)

จานวนแรงงานนอกระบบ ทั้งหมด ...........................คน
๑) รณรงค์เผยแพร่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพเสพติด................................คน
๒) เชิญชวนมีส่วนร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด .................................คน
๓) สารวจข้อมูลให้ความช่วยเหลือแรงงงานนอกระบบ....................................คน
๔) ให้ข้อมูล แนะนา ด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต ..............................................คน
๕) สร้าง/พัฒนาแกนนา เครือข่ายแรงงงานอกระบบป้องกันฯ........................คน

๕. งานป้องกันการทุจริต

จานวน...................................................ครั้ง....................................................คน

ลงชื่อ......................................................................
(...........................................................)
อาสาสมัครแรงงานประจาตาบล
หมายเหตุ แนบเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ใบสมัครคนหางาน ใบสมัครฝึกอาชีพ ภาพถ่ายกิจกรรม และ อื่น ๆ
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เอกสารแนบ ๑ รายละเอียดการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า ๑๐ คน โดยอาสาสมัครแรงงาน
ประเภทกิจการ
()
ที่

ชื่อสถานประกอบการ

จานวนลูกจ้างรวมทั้งหมด
(คน)

กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว

ที่อยู่

สัญชาติ
เกษตร

ประมง

ขนส่ง

ก่อสร้าง

สถานบริการ/
สถานบันเทิง

อื่น ๆ ระบุ...

อายุ 15 –
24 ปี

อายุ 25 –
29 ปี

อายุ 30 ปี
ขึ้นไป

1 = พม่า
๒ = กัมพูชา
๓ = ลาว
๔ = อื่น ๆ ระบุ

ลงชื่อ......................................................................
(...................................................................)
อาสาสมัครแรงงานประจาตาบล
หมายเหตุ 1. กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวโปรดใส่หมายเลขสัญชาติและระบุจานวน โดยเลือกหมายเลข ๑ = พม่า, ๒ = กัมพูชา, ๓ = ลาว และ ๔ = อื่น ๆ โปรดระบุสัญชาติอื่นนอกเหนือจากหมายเลข ๑ - ๓
๒. ตามความเหมาะสมของจังหวัด

จานวน
(คน)

3
เอกสารแนบ ๒ แบบ รง.01-65

แบบแสดงเจตจานงเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่จังหวัด/สานักงานเขต...................................
๑. ชื่อสถานประกอบการ..………………………………………………………………………………………………………………….………………………
ที่ตั้ง...............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์/โทรสาร..............................................................................E-mail................................................................................
ประกอบกิจการ............................................................................................................................................................................
จานวนลูกจ้าง...........................................................คน ชาย...........................................คน หญิง..........................................คน
ขอแสดงเจตจานงเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว
 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่รัฐดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 ให้คาปรึกษาแนะนาการบาบัดรักษายาเสพติด
 สอดส่อง ดูแล เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
 ให้ข้อมูลส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิต
ลงชื่อ..................................................................
(
)
เจ้าของสถานประกอบการ/ผู้แจ้งความจานง
วัน/เดือน/ปี.......................................................
๒. ผู้ประสานงาน
ชื่อ-นามสุกล .................................................................................................................................................................................
ตาแหน่ง
 อาสาสมัครแรงงาน ตาบล............................................................. ...............
 บัณฑิตแรงงาน
 เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานชุมชน ตาบล.................................................
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเขต...............................................
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................
โทรศัพท์/โทรสาร............................................................................................................................................................................
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4
เอกสารแนบ ๓ รายละเอียดการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบโดยอาสาสมัครแรงงาน

ที่

ชื่อ-สกุล

หมายเลข
บัตร
ประชาชน
(ถ้ามี)

ช่วงอายุ
()

ที่อยู่ที่ทางาน
อายุ
15 –
24 ปี

อายุ
25 –
29 ปี

การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ
( เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

อาชีพแรงงานนอกระบบ
()
อายุ 30
ปี ขึ้นไป

เกษตร
/
ประมง

รับจ้าง
ชั่วคราว

รับงาน
ไปทางาน
ที่บ้าน

อาชีพ
อิสระ

วิน
มอ
เตอร์
ไซด์

คนขับ
รถส่ง
สิ่งของอาหาร

ค้าขาย

หาบ
แร่
แพง
ลอย

อื่น ๆ ระบุ…

รณรงค์
เผยแพ
ร่ฯ

ลงชื่อ......................................................................
(................................................................)
อาสาสมัครแรงงานประจาตาบล
หมายเหตุ

ตามความเหมาะสมของจังหวัด

เชิญชวนมี
ส่วนร่วม
ป้องกันฯ

สารวจ
ข้อมูลให้
ความ
ช่วยเหลือ

ให้ข้อมูล
แนะนา
สุขภาพ

สร้าง/
พัฒนา
แกนนาเครือข่าย
ฯ

แบบบันทึกรายละเอียดการให้บริการประชาชน
ประจาเดือน …………………………… พ.ศ. ………………
ชื่อ-สกุล …………………………………………………. อสร.แกนนาระดับตาบล ………………………….
***************************
งานบริการ 1 งานจัดหางาน บริการข้อมูล /ข้อแนะนา ตาแหน่งงาน / การสมัครงาน
รวม…….…คน
งานบริการ 2 การพัฒนาข้อมูลฝีมือแรงงาน / ข้อแนะนา ส่งเสริมการฝึกอาชีพ
รวม…….…คน
งานบริการ 3 งานคุ้มครองแรง บริการข้อมูล / ข้อเสนอ การร้องขอความเป็นธรรม
ในปัญหาด้านแรงงาน
รวม…….…คน
งานบริการ 4 งานประกันสังคม บริการข้อมูลด้านประกันสังคม
รวม…….…คน
● สมัครผู้ประกันตน มาตรา 40 รายใหม่
รวม…….…คน
● ให้บริการผู้ประกันตน มาตรา 40 รายเดิม
รวม…….…คน
งานบริการ 5 บริการข้อมูลข่าวสารป้องกันยาเสพติด
● บริการให้ความรู้ ปรึกษา แนะนา กลุ่มลูกจ้างในสถานประกอบการ
รวม…….…คน
● พบผู้เสพติด ประสานส่งต่อเข้ารับการบาบัดรักษา
รวม…….…คน
งานบริหาร 6 งานอื่นๆ เช่น ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ผู้นาชุมชน สารวจข้อมูล จปฐ. เป็นต้น ระบุ…………………………………….
รวม…….…คน
……………………………………………………………………………………………………
ระบุรายละเอียดการให้บริการ ตาม 1- 4 และข้อ 6 ลงในตาราง ดังนี้
ที่อยู่
งาน
เลขบัตรประจาตัว
ชื่อ-สกุล
(กรอกเฉพาะเลขที่บ้าน/ เบอร์โทรศัพท์
บริการ
ประชาชน
หมู่ที่/หมู่บ้าน)

2
งาน
บริการ

ชื่อ-สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ที่อยู่
(กรอกเฉพาะเลขที่บ้าน/ เบอร์โทรศัพท์
หมู่ที่/หมู่บ้าน)

แบบ สภ. 5
แบบสำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรประชำชนผู้รับบริกำรด้ำนแรงงำน
จำกกำรประสำนงำนของอำสำสมัครแรงงำน
*************************
คำอธิบำย : ขอให้ท่านเติมเครื่องหมาย ลงในช่องว่าง เพื่อกระทรวงแรงงานจะได้ นาข้อมูลที่ได้รับไปประมวลผล
ความพึงพอใจ เรื่องการประสานการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน และนาผล
ไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการดาเนินงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
ชาย
หญิง
1.2 อายุ
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 – 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
1.3 อาชีพ
ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน
ผู้ว่างงาน ประกอบอาชีพอิสระ
อื่นๆ (ระบุ).....................................
2. ประเด็นควำมคิดเห็น
ระดับควำมพึงพอใจ
ประเด็นควำมคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. การให้ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนของอาสาสมัครแรงงาน
2. การให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
3. การให้บริการมีความสะดวก และรวดเร็ว
4. การให้บริการตรงกับความต้องการ
5. ความพึงพอใจโดยรวม
3. ปัญหำในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร และกำรดำเนินงำน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร และกำรดำเนินงำน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
******************************************

คิวอาร์โค้ดประเมินความพึงใจ
การให้บริการประชาชนออนไลน์

