รายงานการประเมินผล
โครงการติดตามประเมินผล
การขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบในพืน้ ที่
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

จัดทําโดย
สํานักงานแรงงานจังหวัดตาก

คํานํา
สํานักงานแรงงานจังหวัดตาก ไดจัดทําโครงการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนงานแรงงานนอก
ระบบในพื้ น ที่ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อทราบผลสําเร็จ ของการ
ดําเนินการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบในพื้นที่ เพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแต
ละพื้นที่ ปงบประมาณ 2560 และขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการขับเคลื่อนงาน
แรงงานนอกระบบในพื้นที่ รวมทั้งขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยเนื้อหาที่นําเสนอ
ประกอบดวย บทที่ 1 บทนํา ประกอบดวย ความเปนมา วัตถุประสงค ขอบเขตของการประเมิน นิยาม
คําศัพท ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ บทที่ 2 รายละเอียดการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบในพื้นที่ บทที่ 3
วิธีการประเมินผล บทที่ 4 ผลการประเมิน และ บทที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน
สํานักงานแรงงานจังหวัดตาก ขอขอบพระคุณหัวหนาสวนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานอื่น
หัวหนาสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ และแรงงานนอกระบบในจังหวัดตาก ที่ไดใหขอมูลที่เปนประโยชนทําให
การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบในพื้นที่บรรลุวัตถุประสงค และหวังเปนอยางยิ่ง
วารายงานโครงการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบในพื้นที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูสนใจเพื่อปรับใชเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบในพื้นที่ตอไป

สํานักงานแรงงานจังหวัดตาก
กันยายน 2560

ก

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
โครงการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบในพื้นที่
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัดตาก ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบผลสําเร็จของการดําเนินการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบใน
พื้นที่ เพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแตละพื้นที่ และขอเสนอแนะในการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบในพื้นที่ รวมทั้งขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา/
อุปสรรคที่เกิดขึ้น
รูปแบบการประเมิน ใชรูปแบบทฤษฎี (System Theory) ซึ่งพิจารณาองคประกอบหลักของระบบ
3 สวนประกอบหลัก ดังนี้
1. สิ่งที่ปอนเขาไป (Input)ไดแก กรอบแนวทางของยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบ พ.ศ. 2555-2559 ขอมูลสารสนเทศสําหรับการดําเนินการ งบประมาณสําหรับการดําเนินการ
2. กระบวนการ (Process)ไดแก การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบในจังหวัด การบูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกร/กลุม ผูนําและเครือขาย
แรงงานนอกระบบในจังหวัด การขับเคลื่อนยุทธศาสตรโดยใชยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบจังหวัดและแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด การสรุปแนวทางการดําเนินการสงเสริมคุมครอง และพัฒนา
แรงงานนอกระบบเปนตนแบบ (Model) ใหกับพื้นที่อื่นๆ
3. ผลงาน (Output) หรือผลผลิต (Product)ไดแก ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการขับ เคลื่อนงาน
แรงงานนอกระบบในพื้นที่ ผลการดําเนินงานสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบตามเปาหมาย
ในแผนยุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด โดยวัดผลสําเร็จ ตามองคประกอบหลักดังกลาว และ
กําหนดประเด็นการประเมินผลและตัวชี้วัดภายใตวัตถุประสงคและเปาหมายของกิจกรรมโครงการบริหาร
จัดการแรงงานกลุมเฉพาะ ประจําปงบประมาณ 2559 ซึ่งไดกําหนดเกณฑการประเมินผลตัวชี้วัดเปน 3
ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ํา
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประกอบดวย
1) แรงงานจังหวัด จํานวน 1 คน
2) หัวหนาสวนงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จํานวน 4 คน
3) หัวหนาสวนงานราชการอื่นจํานวน 3 คน
4) แรงงานนอกระบบจังหวัดตาก จํานวน 88 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 4 แบบ ไดแก
1) แบบสอบถามชุดที่ 1 สําหรับแรงงานจังหวัด
2) แบบสอบถามชุดที่ 2 สําหรับหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานอื่น
3) แบบสอบถามชุดที่ 3 สําหรับหัวหนาสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
4) แบบสอบถามชุดที่ 4 สําหรับแรงงานนอกระบบ
ผลการประเมิ น การขั บ เคลื่ อนงานแรงงานนอกระบบในพื้น ที่จังหวัดตาก โดยใชรูป แบบทฤษฎี
(System Theory) ในภาพรวมมีระดับความสําเร็จอยูในระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ย 2.21) สรุปผลการ
ประเมินในแตละองคประกอบหลักดังนี้
ข

1. สิ่งที่ปอนเขาไป (Input) จากผลการประเมินแบบสอบถามของแรงงานจังหวัดและหัวหนา
สวนงานราชการ จํานวน 8 คน พบวา มีระดับความสําเร็จอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 2.50 คะแนน)
1.1 กรอบแนวทางของยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 - 2559 มี
คาเฉลี่ยระดับความชัดเจนของสาระสําคัญและกรอบทิศทางของยุทธศาสตรฯ ในทุกประเด็น มีคา4.16 ผล
การประเมินอยูในระดับสูง
1.2 ข อมู ล สารสนเทศสํ า หรั บ การดํ าเนิน การ มีผ ลสํ าเร็จ ตามตั ว ชี้วัด ในภาพรวม ในระดับ สู ง
(คาเฉลี่ย 2.50 คะแนน)
1.2.1 มีฐานขอมูลในการวางแผนสงเสริม คุมครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ ผลการ
ประเมินอยูในระดับสูง
1.2.2 มีการนําขอมูลที่รวบรวมไวไปใชประโยชนในการวิเคราะหเพื่อใชประกอบการจัดทํา
ยุทธศาสตรฯ จังหวัด ผลการประเมินอยูในระดับสูง
1.2.3 ระดับความรูความสามารถในการวิเคราะหขอมูลของผูรับผิดชอบงานแรงงานนอก
ระบบ อยูในระดับปานกลาง
1.3 งบประมาณสําหรับการดําเนินการงบประมาณที่จังหวัดไดรับจากตนสังกัด 90,000 บาท มี
ความไมเหมาะสม ไมเพียงพอตอการดําเนินการ ผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง
2. กระบวนการ (Process) มี ร ะดั บ ความสํ า เร็ จ อยู ใ นระดั บ สู ง (ค า เฉลี่ ย 2.50 คะแนน)
ประกอบดวย
2.1 การขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร ก ารบริ ห ารจั ด การแรงงานนอกระบบในจั ง หวั ด
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเปนกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่เห็นอยาง
เปนรูปธรรมและเขมแข็ง ผลการประเมินอยูในระดับสูง
2.2 การบูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกร/กลุม ผูนําและเครือขาย
แรงงานนอกระบบในจั ง หวั ด แรงงานจั ง หวั ดมี แ นวทางการบู ร ณาการงานแรงงานนอกระบบระหว า ง
หนวยงานฯ ผลการประเมินอยูในระดับสูง
2.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรโดยใชยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด
และแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด แรงงานจังหวัดใชแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด
และแผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัด เปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ
ไปสูการปฏิบัติ ผลการประเมินอยูในระดับสูง แตสําหรับหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของใชยุทธศาสตรเพียง
หนึ่งแผน ผลการประเมินจึงอยูระดับปานกลาง
2.4 การสรุปแนวทางการดําเนินการสงเสริมคุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบเปนตนแบบ
(Model) ใหกับพื้นที่อื่นๆจังหวัดตากไมมีการจัดทําตนแบบ (Model) แตจังหวัดไดมีแนวทางสงเสริม
คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบในรูปแบบ Model ผลการประเมินอยูในระดับต่ํา
3. ผลงาน (Output) หรื อ ผลผลิ ต (Product) มี ร ะดั บ ความสํ า เร็ จ อยู ใ นระดั บ ปานกลาง
(คาเฉลี่ย 2.20 คะแนน) ไดแก
3.1 ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบในพื้นที่ แรงงานจังหวัดตากมี
ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหแรงงานนอกระบบไดรับโอกาส 2 ดาน คือ 1) การสรางการรับรู และ 2)
สรางหลักประกัน ผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง
ค

3.2 ผลการดําเนินงานสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบตามเปาหมายในแผน
ยุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด มีผลสําเร็จตามตัวชี้วัดในภาพรวม ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย
1.80 คะแนน)
3.2.1 ผลการดํ า เนิ น งานที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ แรงงานนอกระบบ โดยการบริ ห ารจั ด การของ
คณะอนุกรรมการฯ พบวารอยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ไดมีการดําเนินการ รอยละ
100 ซึ่งมากกวารอยละ 90 ผลการประเมินอยูในระดับสูง
3.2.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ พบวา รอยละของโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการฯ มีผลการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดรอยละ 100 ผลการประเมินอยูในระดับสูง
3.2.3 ฐานข อ มู ล แรงงานนอกระบบจั ง หวั ด ตากมี ก ารรวบรวมและบั น ทึ ก ข อ มู ล ใน
ฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ รอยละ 0.53 ซึ่งต่ําวารอยละ 1.00 ของจํานวนแรงงานนอกระบบทั้งหมด ผล
การประเมินอยูในระดับต่ํา
3.2.4 จังหวัดตากยังไมมีการนํา Model ไปปฏิบัติจริง ผลการประเมินอยูในระดับต่ํา
3.2.5 แรงงานนอกระบบที่เขาสูระบบประกันสังคมตามมาตรา 40 จํานวน 28 คน หรือ
คิดเปนรอยละ 31.82 ซึ่งมีคาต่ํากวา รอยละ 85ผลการประเมินอยูในระดับต่ํา
ขอเสนอแนะ
1) กระทรวงแรงงานตองผลักดันใหรัฐบาลมีนโยบายใหเปนวาระแหงชาติและประชาสัมพันธ
สร า งการรั บ รู ในทุ ก ภาคส ว น และต อ งไมป ดกัน ในเรื่ องของอายุแ รงงานนอกระบบที่จ ะเขามาในระบบ
ประกันสังคมเนื่องจากประเทศไทยกําลังจะเขาสูสังคมผูสูงอายุและเปนกลุมที่ตองไดรับการดูแลโดยเฉพาะ
เรื่องสุขภาพเงินทดแทนการขาดรายได
2) การจัดทําฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ เพื่อสํารวจความตองการใหสงเสริม/พัฒนาให
เขมแข็งเขาถึงหลักประกันทางสังคมได
3) งบประมาณในการส งเสริ ม แรงงานนอกระบบใหเ ข มแข็ ง ควรบู ร ณการการทํ า งานกั บ
หนวยงานที่มีงบประมาณในการสนับสนุน
4) การสงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ 1). การขับเคลื่อนงานแรงงานนอก
ระบบในพื้นที่ควรดําเนินการสงเสริมใหแรงงานนอกระบบมีการรวมกลุม/สรางเครือขายแรงงานนอกระบบ
โดยควรมีงบประมาณในการขับเคลื่อนการสรางเครือขาย/การสงเสริมกลุมแรงงานนอกระบบใหเขมแข็ง
มากกวานี้ ซึ่งผานมาไดรับการสนับสนุนงบประมาณนอยจึงทําใหไมสามารถลงพื้นที่เพื่อเขาไปสงเสริมกลุม
แรงงานนอกระบบใหเขมแข็งไดมากจึงเปนขอจํากัดทําใหแรงงานนอกระบบยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร
จะเปน
5) เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดตากเปนพื้นที่ภูเขาสูงและทําการเกษตรสงผลกระทบ
เรื่องการเดินทางไกลเพื่อจัดเก็บเงินสบทบ โครงสรางพื้นฐานยังไมทั่วถึง จึงควร 1) ประชาสัมพันธผาน
เครือขายอาสาสมัครแรงงานนอกระบบแกนนําชุมชนเพื่อความรวมมือในการจัดเก็บเงินสมทบ มาตรา 40
และแจงขอมูลขาวสารของสมาชิกในพื้นที่หางไกล 2) สรางแรงจูงใจแกอาสาสมัครแรงงานอกระบบและ
เครือขายเขารวมประชุมสัมมนาประกาศเกียรติคุณ ยกยองชมเชย และมอบรางวัล
6) แรงงานนอกระบบมี จํ า นวนมากและอยู ห างไกลไม ค อ ยได รั บ รู ถึ ง บทบาทหน า ที่ ข อง
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองจังหวัดตาก จึงควรดําเนินการ 1) ประสานความรวมมือกับอาสาสมัคร
แรงงานนอกระบบในพื้นที่ในการสรางการรับรูถึงบทบาทหนาที่ของหนวยงานตางๆ (สํานักงานสวัสดิการและ
ง

คุมครองแรงงานจังหวัดตาก) และใหคําแนะนําชวยเหลือเบื้องตนกอนสงให เจาหนาที่ สํานักงานสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานจังหวัดตากดําเนินตามกฎหมาย 2) การคุมครองแรงงานนอกระบบควรเปนการสงเสริม
ใหคามรู ให ไดมีโอกาสในการทํางานสร างรายไดใหแรงงานนอกระบบไดรับคาตอบแทนการทํางานอยา ง
เหมาะสมควบคูไปกับการบังคับใชกฎหมายพาไปกําหนดสิทธิและหนาที่ระหวางนายจางและลูกจางแรงงาน
นอกระบบ
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แผนภูมิ 2.3 ผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบในจังหวัดตาก จําแนกตามระดับการศึกษา ป
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๑. ความเปนมา

บทที่ ๑
บทนํา

แรงงานนอกระบบเปนแรงงานสวนใหญของประเทศ ซึ่งปจจุบันมีถึงรอยละ ๕๕.๙ ของ
แรงงานที่มีงานทําทั้งหมด และนับวามีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจเปนอยางมาก แตกลับเปนกลุม
ผูมีรายไดนอย ขาดความมั่นคงทางดานอาชีพ ไรซึ่งหลักประกันทางสังคม อยูนอกเหนือขอบเขตของ
กฎระเบียบและความชวยเหลือดานหลักประกันตางๆ ในทางสังคม สงผลใหไมมีความมั่นคงทางรายได
ขาดอํ านาจการต อรอง ไม ได รั บสิ ทธิ แ ละการคุ ม ครองทางกฎหมายแรงงานเท า ที่ ค วร เกิ ด ความ
ยากลําบากในการประกอบอาชีพ และไดรับผลกระทบโดยตรงจากปญหาความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นจาก
โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานไดตระหนักถึงความสําคัญและ
ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง กล า ว โดยในป ๒๕๕๐ ได ร ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย และให คํ า ปรึ ก ษาแห ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ซึ่ง
นับเปนแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบฉบับแรก และในป ๒๕๕๓ ไดมีการนํา
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบฉบับแรกมาทบทวนและจัดทํายุทธศาสตรการ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตอมาในป ๒๕๕๔ กระทรวงแรงงาน โดยการสนับสนุน
ของสํานักงานกองทุน สนับ สนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับ สถาบัน วิจัยเพื่อการพัฒ นา
ประเทศไทย (TDRI) ไดรวมกันจัดทํา “แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙” ขึ้น เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารและปฏิบัติงานของหนวยงาน/ภาคีที่
เกี่ยวของกับแรงงานนอกระบบ จํานวน ๙ กระทรวง ๒๑ หนวยงาน นอกจากนี้ยังไดมีการแปลงแผน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม โดยกระทรวงแรงงานและภาคีที่เกี่ยวของไดรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครอง
และพัฒนาแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางดานแรงงานนอกระบบ
รวมทั้งการติดตามผลการดําเนินงานของ ๙ กระทรวง ๒๑ หนวยงาน ทั้งนี้ ไดมีการกําหนดกลไกหลักใน
การขับเคลื่อน ๓ ระดับ คือ ระดับชาติ โดยคณะกรรมการ ๒ คณะ ไดแก คณะกรรมการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบแหงชาติ และคณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ ระดับอํานวยการ โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด และระดับ
ปฏิบัติการ โดยศูนยประสานงานและสนับสนุนเครือขายแรงงานนอกระบบจังหวัด
กระทรวงแรงงานไดคัดเลือกจังหวัดนํารองเพื่อดําเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ สูการปฏิบัติ โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๗
ดําเนินการใน ๒๐ จังหวัด ไดแก เชียงใหม นาน ลําพูน พะเยา เชียงราย แพร เพชรบูรณ สงขลา
พัทลุง กระบี่ ยะลา ราชบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี ขอนแกน มหาสารคาม
อุบลราชธานี รอยเอ็ด และเพิ่มเติมในปงบประมาณ ๒๕๕๘ อีก ๑๐ จังหวัด ไดแก ปทุมธานี ลพบุรี
๑

สุพรรณบุรี กาฬสินธุ มุกดาหาร หนองคาย สุรินทร ปตตานี ภูเก็ต และสุราษฎรธานี และไดกําหนดให
ทุกจังหวัดไดมีการประเมินผลการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบในชวงระยะของแผนยุทธศาสตรฯ
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผลการดําเนินงานจนถึงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘)
ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไดขยายการดําเนินการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบครบทุก
จังหวัด ซึ่ง สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยสํานักเศรษฐกิจการแรงงานไดกําหนดกรอบแนว
ทางการดํ า เนิ น งานและจั ด สรรงบประมาณให ทุ ก จั ง หวั ด ในป ง บประมาณ ๒๕๖๐ สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงานไดกําหนดใหสํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการประเมินผลการ
ขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบในพื้นที่อีกปหนึ่ง เพื่อใหทราบผลสําเร็จ รวมทั้ง ปญหา/อุปสรรคที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานและใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการขับเคลื่อนงานแรงงานนอก
ระบบในแตละพื้นที่ ดังนั้น การประเมินผลการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัดตาก โดย
สํานักงานแรงงานจังหวัดตาก เปนการประเมินในภาพรวม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําขอมูลที่ไดไปใช
เปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแกไข ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในโอกาสตอไปและรายงานเสนอ
ตอหนวยงานตนสังกัดตอไป

๒. วัตถุประสงคการประเมินผล

๒.๑ เพื่อ ทราบผลสํา เร็จ ของการดํา เนิน การขับ เคลื่อ นงานแรงงานนอกระบบของ
จังหวัด ปงบประมาณ ๒๕๕๙
๒.๒ เพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของจังหวัด ปงบประมาณ ๒๕๕๙
๒.๓ เพื่อใหไ ดขอเสนอแนะในการปรับ ปรุงและพัฒ นาการดํา เนิน การขับ เคลื่อ นงาน
แรงงานนอกระบบในจังหวัด รวมทั้งขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น

๓. ขอบเขตการประเมินผล

ขอบเขตการประเมินผลพิจารณาจากผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการขับเคลื่อนงาน
แรงงานนอกระบบภายใตแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ตามกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการบริหารจัดการแรงงานกลุมเฉพาะ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่สํานักเศรษฐกิจ
การแรงงานกําหนด โดยมีขอบเขตของการประเมินพิจารณาจากผลสําเร็จตามวัต ถุป ระสงคแ ละ
เปาหมายของกิจกรรมโครงการฯ ดังนี้
๓.๑ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ สูการปฏิบัติให
ครอบคลุมทั่วประเทศ
(๑) มีฐ านขอ มู ล แรงงานนอกระบบและเครื อ ขา ย ไวใ ช ใ นการวางแผนสง เสริ ม
คุมครองและพัฒนา และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานแรงงาน
(๒) มีการบูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกร/กลุม ผูนํา
และเครือขายแรงงานนอกระบบในจัง หวัด เพื่อใหการเขาถึงกลุมแรงงานนอกระบบเปน ไปอยาง
กวางขวางทั่วถึงทุกกลุม ทุกพื้นที่
(๓) มีขอมูลผลการวิเคราะหสถานการณ ลักษณะปญ หาของแรงงานนอกระบบ
ปจจัยที่กอใหเกิดปญหา และนโยบายและแนวทางการดําเนินการของหนวยงาน หรือกลุมองคกร ตอ
๒

แรงงานนอกระบบในพื้นที่ สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของจังหวัดที่เกี่ยวของกับแรงงานนอก
ระบบ เพื่อใชในการวางแผนยุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติการฯ
(๔) มียุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด และมีแผนปฏิบัติการ
สงเสริม คุมครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัด ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
๓.๒ เพื่อขยายความคุมครองแรงงานนอกระบบทุกพื้น ที่ ใหมีคุณภาพชีวิต ไดรับการ
สงเสริม คุมครอง และพัฒนาดานการมีหลักประกันทางสังคม ดานการมีอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมที่
เหมาะสมในการทํางาน ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือ/สงเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได โดย
ผานกลไกศูนยประสานงานและสนับสนุนเครือขายแรงงานนอกระบบจังหวัด
(๑) มีการดําเนินงานสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบที่สัมฤทธิ์ผล
ตามเปาหมายในแผนยุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด
(๒) แรงงานนอกระบบได รั บการคุ มครองและได รั บการแก ไขป ญหาอย างทั นต อ
สถานการณ
(๓) มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ
เปนตนแบบ Model ใหกับพื้นที่อื่นๆ
๓.๓ เพื่อใหมีการบูรณาการการทํางานกับเครือขายแรงงานนอกระบบ ทั้งภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม และภาคประชาชน โดยใชกลไกคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
จังหวัด
(๑) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด มีการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ (สามารถกําหนดนโยบาย กํากับติดตาม และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอ สนช.
ได)

๔. นิยามคําศัพท

คํานิ ยามของ “แรงงานนอกระบบ” เกิ ดขึ้ นครั้งแรกในป ๒๕๓๖ ในการปะชุ มนานาชาติ
The ๑๕ International Conference of Labour Statisticians (ICLS) ในครั้งนั้น “แรงงานนอก
ระบบ” ถูกจํากัดความใหหมายถึง “แรงงานที่ประกอบอาชีพเจาของกิจการ (Self-employed) หรือ
เปนลูกจางสถานประกอบการที่จัดอยูในเศรษฐกิจนอกระบบ หรือเปนแรงงานที่ชวยเหลือกิจการของ
ครอบครัวหรือลูกจางในสถานประกอบการที่จัดอยูในภาคเศรษฐกิจในระบบแตไมไดรับการคุมครองทาง
สังคมหรือคนทํางานบาน”
th

๕. ประโยชนคาดวาจะไดรับ

ผูบริหารของกระทรวงแรงงานไดทราบความกาวหนาของการดําเนินการขับเคลื่อนงาน
แรงงานนอกระบบในพื้นที่ และปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานของแตละพื้นที่ รวมทั้ง ไดขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

๓

บทที่ ๒
รายละเอียดการขับเคลือ่ นงานแรงงานนอกระบบในพื้นที่
1. นโยบายและยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบระดับประเทศ/จังหวัด
นโยบายการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบของประเทศไทย ในระยะที่ผานมา ประเทศไทยมี
แนวนโยบายหลักๆ ในการบริหารจัดการแรงงาน นอกระบบในการลดปญหาความไมมั่นคงดานปจจัยพื้นฐาน
และความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับ แรงงานนอกระบบ ไดแก นโยบายการประกันรายไดหรือ
คาจางขั้นต่ํา นโยบายสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา นโยบายการเขาถึงแหลงทุนเพื่อลดภาระการกูยืม
เงิน นอกระบบ นโยบายการพัฒนาฝมือแรงงาน นโยบาย การขยายสิทธิป ระโยชนทดแทนประกันสังคม
มาตรา 40 นโยบายการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
ตารางที่ 2.1 สรุปผลนโยบายหลักในการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบของประเทศไทยในระยะที่ผาน
มา
นโยบาย
การดําเนินการ
หนวยงานรับผิดชอบ
การประกันคาจางขั้นต่ํา
- พ.ร.บ.คุมครองรับ งานไปทําที่บาน พ.ศ. กระทรวงแรงงาน
2553 กําหนดคาตอบแทนใหแกผูรับ งาน
ไปทํ า ที่ บ า น ต อ งไม น อ ยกว า อั ต ราค า จ า ง
ตามกฎหมายวาดวย การคุมครองแรงงาน
การประกันรายไดเกษตรกร
เกษตรกรที่ จ ะเข า ร ว มโครงการประกั น - กรมสง เสริ มการเกษตร
รายได ต อ งขึ้ น ทะเบี ย นผู ป ลู ก กั บ กรม ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ
ส ง เสริ ม การเกษตรกระทรวงเกษตรและ สหกรณ
สหกรณ และนํ า ใบรั บ รองไปทํ า สั ญ ญา - ธนาคารเพื่อการเกษตร
ประกันราคากับธนาคารเพื่อการเกษตรและ และ สหกรณ
สหกรณ
การสรางหลักประกันสุขภาพ จั ด ทํ า บั ตรประกัน สุ ข ภาพถ ว นหนา (บั ต ร สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น
ทอง) ให แ ก ประชาชนทุ ก คนที่ ม าขอขึ้ น สุ ข ภ า พ ( ส ป ส ช . )
ทะเบี ย นบั ต ร(ยกเว น ผู มี สิ ท ธิ เ บิ ก ค า กระทรวงสาธารณสุข
รักษาพยาบาลของราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ
สิทธิตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม และสิทธิ คา
รักษาอื่นใดที่รัฐจัดให)
การเขาถึงแหลงทุน
ให กลุ มผูมีร ายได นอย/ด อยโอกาส/บุ คคล - ธนาคารเพื่ อการเกษตร
ทั่วไป ขอสินเชื่อผานองคกรการเงินชุมชนที่ และ สหกรณ
ตนเป น สมาชิ ก หรื อ องค ก รการเงิ น ใน - ธนาคารออมสิน
ภู มิ ลํ า เนาของตน หรื อ ในแหล ง ที่ ต น
ประกอบอาชีพหลัก

๔

นโยบาย
การดําเนินการ
การพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ ของ กรมพัฒ นาฝมือแรงงานจัดฝกอาชีพใหแ ก
แรงงาน
แรงงาน ที่ถูกเลิกจาง-วางงาน และแรงงาน
ใหม ตลอดจน สงเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระใหแกแรงงาน นอกระบบ แรงงานภาค
เกษตร ผูสูงอายุ และ คนพิการ
การคุมครองทางกฎหมาย
- พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2535 มาตรา
40
- พ.ร.บ.คุมครองรับงานไปทําที่บาน พ.ศ.
2553
การประกันสังคม (มาตรา 40) ปรั บ ปรุ ง สิท ธิ ป ระโยชนป ระกั น สัง คมตาม
มาตรา 40 โดยมี 2 ทางเลือก - จายเงิน
สมทบ 100 บาท/เดื อ น (ประชาชนจ า ย
70 บาท รั ฐ จ าย 30 บาท) รั บ ประโยชน
ทดแทน 3 กรณี (ทดแทนรายได เ มื่ อ
เจ็บปวย/อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และ ตาย)
- จ า ยเงิ น สมทบ 150
บาท/เดื อ น
(ประชาชนจาย 100 บาท รัฐจาย 50
บาท) รั บ ประโยชน ท ดแทน 4
กรณี
(ทดแทนรายได เ มื่ อ เจ็ บ ป ว ย/อุ บั ติ เ หตุ
ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ)
การสร า งหลั ก ประกั น ด า น ก) รัฐจายเบี้ยผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป
รายไดแกผูสูงอายุ
ในอัตรา คนละ 500 บาทตอเดือน
ข) สรางหลักประกันทางการเงินในยามชรา
ภาพ ใหประชาชนที่มีอายุระหวาง 20-60
ป โดยให ประชาชนฝากเงิ น ออมจํ า นวน
100-1,000 บาท/ เดือน ผานกองทุนการ
ออมแหงชาติ และรัฐ สมทบใหอีกสวนหนึ่ง

หนวยงานรับผิดชอบ
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน
กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

สํ า นั ก งานประกั น สั ง คม
กระทรวงแรงงาน

ก) กระทรวงพัฒ นาสังคม
แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง
มนุษย
ข) สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง กระทรวงการคลัง

แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 - 2559
กระทรวงแรงงานไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 –
2559 เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารและปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงานในการดูแล คุมครอง สงเสริม
และพัฒ นาแรงงานนอกระบบเพื่อให มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน สํานักงานแรงงานจังหวัดตากไดใชแผน
ดังกลาวเปนกรอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดตาก พ.ศ. 2559 –
2563 ซึ่งสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 - 2559 ดังนี้
วิสัยทัศน
“แรงงานนอกระบบไดรับการคุมครอง มีหลักประกันทางสังคม นําสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

๕

พันธกิจ

1. ผลักดันใหเกิดการขยายความคุมครองสูแรงงานนอกระบบครอบคลุมทุกกลุมอาชีพอยางเทา
เทียมและเปนธรรม
2. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของ
3. พัฒนาสมรรถนะและขยายโอกาสการมีงานทํา
4. เสริมสรางแนวทางการเขาถึงแหลงงานและความยั่งยืนของอาชีพใหแรงงานนอกระบบ
5. สงเสริมการรวมกลุมและการสรางเครือขาย
6. พัฒนา สงเสริม สนับสนุนความมั่นคงดานสุขภาพในมิติอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทํางาน
เปาประสงค
1. แรงงานนอกระบบทุกกลุมอาชีพไดรับการคุมครองจากระบบประกันสังคมอยางเทาเทียมและเปน
ธรรม
2. มีกฎหมายคุมครองแรงงานนอกระบบภายใตหลักมาตรฐานขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศและงานที่มีคุณคา
3. แรงงานนอกระบบมีสมรรถนะตรงกับความตองการของแรงงานนอกระบบและตลาดแรงงาน
4. แรงงานนอกระบบมีโอกาสเขาถึงขาวสารขอมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงาน และแหลงทุนเพื่อการ
ประกอบอาชีพ
5. มีกลไกการทํางานในลักษณะภาคีและเครือขายระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดูแลแรงงานนอก
ระบบ ชุมชน กลุมการเกษตร กลุมอาชีพ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานการ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบใหมีประสิทธิภาพ
6. ทุกฝายที่เกี่ยวของรวมถึงแรงงานนอกระบบตระหนักถึงความสําคัญดานสุขภาพในมิติ อาชีพ
อนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
ประเด็นยุทธศาสตรมี 3 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 ขยายขอบเขตการคุมครองและสรางหลักประกันความมั่นคง มี 3 กลยุทธ ไดแก
1. เสริมสรางหลักประกันความมั่นคงดานสวัสดิการสังคมและประกันสังคม
2. เสริมสรางหลักประกันความมั่นคงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้ง
สงเสริมใหทองถิ่นมีนโยบายคุมครองดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานใหแกแรงงานนอก
ระบบ
3. ยกราง / ปรับปรุง / พัฒนา / ออกกฎหมายคุมครองแรงงานนอกระบบ รวมทั้งการใหสัตยาบัน
อนุสัญญาที่สําคัญ และใหสอดคลองกับงานที่มีคุณคาของ ILO
ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางองคความรูและพัฒนาสมรรถนะแรงงานนอกระบบเพื่อขยายโอกาสการ
มีงานทํา มี 4 กลยุทธไดแก
1. สงเสริมการมีงานทําอยางยั่งยืน
2. เพิ่มสมรรถนะและผลิตภาพแรงงานที่สอดคลองกับสาขาอาชีพ
3. จัดระบบมาตรฐานฝมือแรงงาน
๖

ระบบ

4. สงเสริมการมีสวนรวมระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในการเพิ่มสมรรถนะของแรงงานนอก

ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบมี 4 กลยุทธไดแก
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงานนอกระบบ
2. พัฒนากลไกการทํางานในระดับชาติและระดับทองถิ่น
3. สงเสริมการรวมกลุมและสรางเครือขาย
4. สนับสนุนการมีแผนปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรฯ และพัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผล

ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานอกระบบ พ.ศ. 2555 - 2559 ไดกําหนดนิยาม
แรงงานนอกระบบ โดยยึดจากสํานักงานสถิติแหงชาติ คือ
แรงงานนอกระบบ หมายถึง มีผูมีงานทําที่ไมไดรับความคุมครองและไมมีหลักประกันสังคมจากการ
ทํางาน
ผูมีงานทํา หมายถึง ผูมีงานทําที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป
ไมไดรับความคุมครองและไมมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางาน หมายถึง ไมไดรับการคุมครอง
ตามกฎหมายประกันสังคม และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
และสํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจําแนกประเภทของแรงงานนอกระบบได 2 กลุม ดังนี้
1. กลุมที่ทํางานรับจางและมีรายไดประจําหรือไมประจํา ไดแก แรงงานที่รับจางเอางานไปทําที่
บาน แรงงานรับจางทําของ แรงงานรับจางทําการเกษตรตามฤดูกาล แรงงานประมง คนรับใช และ
คนทํางานบาน คนขับรถ (สวนตัวตามบาน) เปนตน
2. กลุมที่ทําอาชีพอิสระทั่วไป ไดแก คนขับรถรับจาง เกษตรกร ชาวนา ชาวสวน แมคา หาบเร
แผงลอย ชางเสริมสวย ชางตัดผม เจาของรานขายของชําขนาดเล็ก เปนตน
นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานอกระบบ พ.ศ. 2555 - 2559 ยังไดรวม
แรงงานคนพิการและแรงงานผูสูงอายุ ใหอยูในนิยามแรงงานนอกระบบดวย
ฉะนั้น ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดตาก พ.ศ. 2559 -2563
ฉบับนี้ จะใหนิยาม “แรงงานนอกระบบ ” หมายถึง แรงงาน 3 กลุมตอไปนี้
1) ผูมีงานทําอายุ 15 ปขึ้นไป ไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายประกันสังคมและ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
2) แรงงานคนพิการ
3) แรงงานผูสูงอายุ
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดตาก พ.ศ. 2559 - 2563
วิสัยทัศน
วิสัยทัศนของแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดตากไดมาจากการประมวล
ขอมูลสถานการณแรงงานนอกระบบ สภาพปญหาของแรงงานนอกระบบ และกรอบทิศการพัฒนาประเทศ
จึงขอเสนอวิสัยทัศน “แรงงานนอกระบบไดรับการคุมครอง มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
พันธกิจ
1. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงานและการมีงานทํา
2. สงเสริมและสนับสนุนความมั่นคงและหลักประกันทางสังคม
๗

๓. สงเสริมการรวมกลุมและการสรางเครือขาย
เปาประสงค
1. แรงงานนอกระบบไดรับการพัฒนา มีงานทํา และมีรายไดเพิ่มขึ้น
2. แรงงานนอกระบบมีความมั่งคงและมีหลักประกันทางสังคม
๓. มีภาคีเครือขายการทํางานรวมกัน
ประเด็นยุทธศาสตร
1. สงเสริมความรู พัฒนาฝมือแรงงาน และการมีงานทํา
2. สงเสริมความมั่งคง ขยายการคุมครองและหลักประกันทางสังคม
๓. เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
กลยุทธ
1. สงเสริมความรูการแนะแนวอาชีพและการมีงานทํา
2. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
3. สงเสริมความรูดานสิทธิตามกฎหมายและความปลอดภัยในการทํางาน
4. สงเสริมการขยายความคุมครองประกันสังคมแกแรงงานนอกระบบ
๕. สงเสริมความรู การรวมกลุม และการสรางเครือขายการทํางาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภายเหนือตอนลาง 1 (พ.ศ. 2561 – 2564)
(พิษณุโลก เพชรบูรณ ตาก สุโขทัย และ อุตรดิตถ)
1. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินคาเกษตรและสินคาชุมชน
2. พัฒนาโครงขายการคา การลงทุน การบริการ เครือขายคมนาคมขนสงสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน
3. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม อารยธรรม สังคม กีฬา และสุขภาพ
3. สถานการณดานแรงงานนอกระบบของจังหวัดตาก
สําหรับแรงงานนอกระบบ ขอมูลเบื้องตนป 2558 จากผลการศึกษาของสํานักงานสถิติจังหวัด
พบวาปจจุบันผูมีงานทําอยูในแรงงานนอกระบบมีจํานวน 266,231 คน คิดเปนรอยละ 68.25 ของผูมี
งานทําทั้งหมด ทั้งนี้แรงงานนอกระบบเหลานี้จะทํางานในภาคเกษตรเปนสว นใหญ กลาวคือ มีจํานวน
120,271 คน คิดเปนรอยละ 45.18 ขณะที่นอกภาคเกษตรมี 145,960 คน (รอยละ 54.82) ซึ่งกลุม
นอกภาคเกษตรนี้ เมื่อพิจารณาจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบวาอุตสาหกรรมที่มีจํานวนแรงงาน
นอกระบบสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1) การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จํานวน 44,269
คน (รอยละ 30.33) 2) การผลิต 23,956 คน (รอยละ 16.41) 3) การกอสราง จํานวน 15,396 คน
(รอยละ 10.55) 4) การบริหารราชการ 14,604 คน (รอยละ 10.01) และ 5) การศึกษา จํ านวน
9,748 คน (รอยละ 6.68)

๘

แผนภูมิ 2.1 ผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบจังหวัดตาก จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอก
ภาคเกษตร (5 อันดับแรก) ไตรมาส 4 ป 2558

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดตาก
เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจําแนกตามอาชีพ พบวามีงานทําในอาชีพตางๆ สูงสุด 5 อันดับ
แรก คือ 1) ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือดานเกษตรและประมง จํานวน 108,750 คน (รอยละ 40.85) 2)
พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด 46,508 คน (รอยละ 17.47) 3) อาชีพพื้นฐานตางๆ
ในดานการขายและการใหบริการ 35,143 คน (รอยละ 13.20) 4) ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทาง
ฝมือและธุรกิจที่เกี่ยวของ 25,160 คน (รอยละ 9.45) 5) ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 15,560 คน
(รอยละ 5.84)
แผนภูมิ 2.2 จํานวนผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบในจังหวัดตาก จําแนกตามอาชีพ ป 2558

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดตาก
๙

สําหรับดานการศึกษา พบวาแรงงานนอกระบบสวนใหญมีการศึกษาในระดับต่ํากวาประถมศึกษา
คือมีจํานวน 55,494 คน (รอยละ 20.84) รองลงมาคือไมมีการศึกษา จํานวน 53,644 คน (รอยละ
20.15) และระดับประถมศึกษา 42,033 คน (รอยละ 15.79)
แผนภูมิ 2.3 ผูมีงานทําที่อยูในแรงงานนอกระบบในจังหวัดตาก จําแนกตามระดับการศึกษา ป

2557
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดตาก

หากศึกษาในดานอุตสาหกรรมพบวา อุตสาหกรรมที่มีตําแหนงงานวางสูงสุด 5 อันดับแรกในป
2558 คือ 1) การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต 784 อัตรา (รอยละ
46.89) 2) การผลิต 493 อัตรา (รอยละ 29.49) 3) ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 107 อัตรา (รอย
ละ 6.40) 4) การบริหารราชการ การปองกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 55 อัตรา (รอยละ
3.29) 5) กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 34 อัตรา (รอยละ 2.03) ซึ่งการบรรจุงาน ที่พบวา
อุตสาหกรรมที่ บ รรจุ งานได สู งสุ ดคื อ การขายสง ขายปลี ก การซอ มแซมยานยนต 375 คน (ร อยละ
43.25) รองลงมาคือ การผลิต 288 คน (รอยละ 33.22) และที่พักแรมและบริการดานอาหาร 56 คน
(รอยละ 6.46)

๑๐

ตาราง 2.2 แสดงจํานวนตําแหนงงานวาและการบรรจุงานจังหวัดตาก จําแนกตามอุตสาหกรรม ป
2559
(5 อันดับแรก)
ตําแหนงงานวาง
บรรจุงาน
ประเภทอุตสาหกรรม

จํานวน
(อัตรา)

รอยละ

จํานวน
(คน)

รอยละ

1. การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตและ
รถจักรยานยนต

784

46.89

375

43.25

2. การผลิต

493

29.49

288

33.22

3. ที่พักและบริการดานอาหาร

107

6.40

56

6.46

4. การบริหารราชการ การปองกันประเทศและการ
ประกันสังคมภาคบังคับ

55

3.29

34

3.92

5. กิจกรรมทางการเงินการประกันภัย

34

2.03

12

1.38

6. อื่นๆ

199

11.90

102

11.76

1,672

100.00

867

100.00

รวม
ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดตาก

ชวงอายุที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงานในไตรมาส 1 – 4 ป 2559 นี้สวนใหญจะมีอายุระหวาง
18-24 ป โดยมีความตองการสูงสุด 628 อัตรา (รอยละ 36.38) รองลงมาคืออายุ 25-29 ป 548 อัตรา
(รอยละ 31.75) และอายุ 30-39 ป 321 อัตรา (รอยละ 18.60) ขณะเดียวกันผูสมัครงานสวนใหญจะมี
อายุ 18-24 ป มี จํ า นวน 642 คน (ร อยละ 34.74) รองลงมาเปน ผู ส มัครงานที่มีอ ายุ 30-39 ป มี
อัตราสวนรอยละ 22.94 (424 คน) ขณะที่ผูมีอายุ 30-39 ป ไดรับการบรรจุงานสูงสุด จํานวน 260 คน
(รอยละ 29.28) รองลงมาคือชวงอายุ 18-24 ป จํานวน 245 คน (รอยละ 27.59)

๑๑

แผนภูมิ 2.4 การบรรจุงานจังหวัดตากจําแนกตามอายุ ป 2559

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดตาก
4. แนวทางการดําเนินงานและการบริหารจัดการของศูนยประสานงานและสนับสนุนเครือขายแรงงาน
แนวทางการดําเนินงานและบริหารจัดการของศูนยประสานงานและสนับสนุนเครือขายแรงงานนอก
ระบบ จังหวัดตาก มีการดําเนินการ ดังนี้
1. การจั ด ตั้ ง ศู น ย ป ระสานงานและสนั บ สนุ น เครื อ ข า ยแรงงานนอกระบบขึ้ น ตามคํ า สั่ ง ที่
1281/2560 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เรื่องการจัดตั้งศูนยประสานงานและสนับสนุนเครือขาย
แรงงานนอกระบบจังหวัดตาก ณ สํานักงานแรงงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน
ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีแรงงานจังหวัดตาก เปนผูอํานวยการศูนยฯ และแตงตั้ง
คณะกรรมการศูนยประสานงานและสนับสนุนเครือขายแรงงานนอกระบบจังหวัดตาก ซึ่งประกอบดวย รอง
ผูวาราชการจังหวัดตากที่กํากับดูแลหนวยงานเปนที่ปรึกษา แรงงานจังหวัดตากเปนประธานกรรมการ จัดหา
งานจังหวัดตาก สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดตาก ประกันสังคมจังหวัดตาก ผูอํานวยการสํานักงาน
พัฒนาฝมือแรงงานตาก เปนกรรมการ และนักวิชาการแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดตากเปนกรรมการ
และเลขานุการ โดยคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) จัดทําฐานขอมูลแรงงานนอกระบบเพื่อการใชประโยชนในการวางแผนสงเสริมคุมครองและ
พัฒนาแรงงานนอกระบบของหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) ประสานงาน สนับสนุน และบูรณาการ การทํางานรวมกับสวนราชการในพื้นที่จังหวัดใน
การวางแผนสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ
3) รวบรวม ติดตามผลการดําเนินงานแผนงานสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ
เพื่อแกไขปญหา และปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน กลุม องคกรที่เกี่ยวของและเครือขาย
และแตงตั้งคณะทํ างานฝ ายพั ฒนาฝมือแรงงาน ประกอบดวย เจาหนาที่สํานักงานแรงงาน
จังหวัดตาก แตงตั้งคณะทํางานฝายแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ประกอบดวย เจาหนาที่สํานักงานพัฒนา
ฝมือแรงงานตาก แตงตั้งคณะทํางานฝายแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ประกอบดวย เจาหนาที่สํานักงาน
จั ด หางานจั ง หวั ดตาก แต งตั้ งคณะทํ า งานฝ า ยคุม ครองสิ ทธิ แรงงาน ประกอบดว ยเจา หน าที่ สํา นัก งาน
๑๒

สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดตาก และแตงตั้งคณะทํางานฝายแนะนําประกันสังคมและเงินออม
ประกอบดวยเจาหนาที่ประกันสังคมจังหวัดตาก
2. การบริหารแผนสูการปฏิบัติ กระบวนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบจังหวัดตาก พ.ศ. 2559 - 2563 ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมและบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวนับวาเปนขั้นตอนที่สําคัญยิ่ง โดยจะตองสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากรในหนวยงานสังกัด
กระทรวงแรงงานจังหวัดตากทุกระดับใหเกิดการยอมรับและมีสวนรวมในการนําแผนไปสูการปฏิบัติรวมถึง
หนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรและวิสัยทัศนตามแผน ควรมีแนวทางการ
นําแผนไปสูการปฏิบัติ ดังนี้
1) ผูบริหารของจังหวัดและหัวหนาสวนราชการใหความสําคัญและมีสวนรวมในการผลักดันให
บรรลุ เ ป า หมาย โดยจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ บรรจุ ไ วใ นแผนยุ ท ธศาสตร พั ฒ นาจั ง หวั ด ตาก แผน
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 แผนยุทธศาสตรกระทรวงแรงงาน โดยจัดสรรงบประมาณการ
ดําเนินงานตามแผนการบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดตาก พ.ศ. 2559 -2563
2) ถายทอดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของแผนและประเด็นยุทธศาสตรใหแก
เจาหนาที่ในหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตากและหนวยงานที่เกี่ยวของ
3) สนับสนุน/ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
4) พั ฒ นาองค ค วามรู แ ละเสริ ม สร า งความรู ค วามเข า ใจในการดํ า เนิ น งาน การติ ด ตาม
ประเมินผล
โดยมีการถายทอดองคความรูแกบุคลากรทุกระดับ
5) พั ฒนาระบบข อมู ลเพื่ อสนั บสนุ นการดํ าเนิ นงานตามยุ ทธศาสตร และมี การทบทวนแผน
ยุทธศาสตรใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น
6) ประชาสัมพันธเผยแพรแผนยุทธศาสตรและผลงานใหบุคลากรทุกระดับไดรับทราบอยาง
ตอเนื่อง
3. การติดตามและประเมินผล นับไดวาเปนเครื่องมือที่สําคัญเพื่อประเมินวา การดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ซึ่งไดกําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผล ดังนี้
1) การติดตามผลความกาวหนาและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานในรูปแบบการรายงานผล
การปฏิบัติงานเปนรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือรายป โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
และกําหนดหนวยงานรับผิดชอบดําเนินงานที่ชัดเจน และรายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะใหผูบริหารจังหวัดและผูบริหารกระทรวงแรงงานทราบเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจ
2) การติดตามประเมินผลรายโครงการ โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการที่สําคัญและ
มีผลกระทบตอการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรโดยรวม และรายงานการประเมินผลใหผูบริหารจังหวัดและ
ผูบริหารกระทรวงแรงงานทราบ

5. สรุปผลการประเมินการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จากรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน
ของสํานักงานแรงงานจังหวัด (การขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบในพื้นที่) โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อ
ศึกษา วิเคราะหระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามนโยบายยุทธศาสตร และแผนของสวนราชการใน
สังกั ด กระทรวงแรงงานในพื้ น ที่ พร อมทั้งปญ หาและอุป สรรคในการดําเนิน งานของแตล ะพื้นที่ 2) เพื่อ
๑๓

เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานตามนโยบายยุทธศาสตร และแผนงานสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ เพื่อใหการบริการดานแรงงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไดรับ
งบประมาณจํานวน 60,000 บาท ซึ่งมีการเบิกจายเงินตามงบประมาณ คิดเปนรอยละ 100
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้
1) จัดประชุมหัวหนาสวนราชการในจังหวัดเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินผลโครงการที่คัดเลือกใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
2) จัดทําโครงการประเมินผลฯ เพื่อขออนุมัติดําเนินจากผูวาราชการจังหวัดตาก
3) รวบรวมขอมูลจากเอกสารจากการสัมภาษณดําเนินการสํารวจขอมูลตามกลุมตัวอยางและพื้นที่
เปาหมายพรอมทั้งบันทึกขอมูลแบบสอบถาม
4) ประมวลผล วิเคราะหขอมูล สรุปผล และยกราง ผลการประเมินเสนอตอที่ประชุมหัวหนาสวน
ราชการเพื่อรับฟงขอคิดเห็นสําหรับการปรับปรุงรายงานใหสมบูรณยิ่งขึ้น
5) นําขอคิดเห็นที่ไดจากการประชุมหัวหนาสวนราชการ มาปรับปรุงรายงาน และจัดทํารายงาน
ฉบับสมบูรณ จัดสงใหสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานทราบ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2559
สํานักงานแรงงานจังหวัดตาก ไดดําเนินการตามแนวทาง/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) จัดประชุมหัวหนาสวนราชการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินผล จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11
ธันวาคม 2558 ณ หองประชุมสํานักงานแรงงานจังหวัดตาก
2) จัดทําโครงการประเมินผลฯ เพื่อขออนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดตาก และรายงานใหสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร ตามหนังสือ ตก 0027/1951 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2559
3) รวบรวมขอมูลจากเอกสาร ดําเนินการสํารวจขอมูลในพื้นที่ และบันทึกขอมูลแบบสอบถาม
ตามหนังสือที่ ตก 0027/9215 ลว. 3 มิถุนายน 2559
4) ประมวล วิเคราะห และสรุปขอมูลเบื้องตน ยกรางรายงานประเมินผล และนําเสนอในการ
ประชุมหัวหนาสวนฯ ประจําเดือน กรกฎาคม 2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ตามหนังสือที่ ตก
0027/22860 ลว. 2 สิงหาคม 2559

๑๔

บทที่ ๓
วิธีการประเมินผล
๑. รูปแบบและประเด็นการประเมินผล
รูปแบบการประเมินผลใชรูปแบบทฤษฎีระบบ (System Theory) ซึ่งพิจารณาองคประกอบ
หลักของระบบ ๓ สวนประกอบหลัก ดังนี้
(๑) สิ่ง ที่ปอนเขาไป (Input) ไดแ ก กรอบแนวทางของยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ขอมูลสารสนเทศสําหรับ การดําเนิน การ งบประมาณ
สําหรับการดําเนินการ
(๒) กระบวนการ (Process) ได แก การขั บเคลื่ อนแผนยุ ทธศาสตร การบริ หารจั ด การ
แรงงานนอกระบบในจังหวัด การบูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกร/กลุม
ผูนําและเครือขายแรงงานนอกระบบในจังหวัด การขับเคลื่อนยุทธศาสตรโดยใชแผนยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดและแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด การสรุปแนวทางการดําเนินการ
สงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบเปนตนแบบ (Model) ใหกับพื้นที่อื่นๆ
(๓) ผลงาน (Output) หรื อ ผลผลิ ต (Product) ได แ ก ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
ขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบในพื้นที่ ผลการดําเนินงานสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอก
ระบบตามเปาหมายในแผนยุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด
โดยวัด ผลสําเร็จตามองคป ระกอบหลักดังกลาว และกําหนดประเด็น การประเมิน ผลและ
ตัวชี้วัดภายใตวัตถุประสงคแ ละเปาหมายของกิจกรรมโครงการบริหารจัด การแรงงานกลุมเฉพาะ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนระดับผลสําเร็จของตัวชี้วัดเปน ๓ ระดับ
คือ (๑) ระดับผลสําเร็จของตัวชี้วัดอยูในระดับสูงกําหนดคาคะแนนเทากับ ๓ (๒) ระดับผลสําเร็จของ
ตัวชี้วัดอยูในระดับปานกลางกําหนดคาคะแนนเทากับ ๒ และ (๓) ระดับผลสําเร็จของตัวชี้วัดอยูในระดับ
ต่ํากําหนดคาคะแนนเทากับ ๑ โดยการแปลผลความสําเร็จในภาพรวมและแตละองคประกอบ พิจารณา
จากคาเฉลี่ยคะแนนตัวชี้วัดรวมและคาเฉลี่ยคะแนนตัวชี้วัดของแตละองคประกอบ ตามลําดับ โดยใช
เกณฑการแบงชวงคะแนนระดับผลสําเร็จ ดังนี้
ชวงคะแนนเฉลี่ย
แปลความหมายระดับความสําเร็จ
๒.๖๑ – ๓.๐๐
อยูในระดับสูง
๒.๒๑ – ๒.๖๐
อยูในระดับคอนขางสูง
๑.๘๑ – ๒.๒๐
อยูในระดับปานกลาง
๑.๔๑ – ๑.๘๐
อยูในระดับคอนขางต่ํา
๑.๐๐ – ๑.๔๐
อยูในระดับต่ํา
ซึ่งมีรายละเอียดประเด็นการประเมินผล ขอบเขตการประเมิน และตัวชี้วัดตามตารางตอไปนี้

๑๕

ประเด็นการประเมินผล ขอบเขต และตัวชี้วัดการประเมินผล
ประเด็นการประเมินผล
๑. สิ่งที่ปอนเขาไป (Input)
๑.๑ กรอบแนวทางของ
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบ
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

๑๖

ประเด็นยอย

ขอบเขตของประเด็น

- ความชัดเจนของยุทธศาสตร สาระสําคัญและกรอบทิศทาง
การบริหารจัดการแรงงานนอก ของยุทธศาสตรการบริหาร
ระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ จัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มีความ
ชัดเจนมากนอยเพียงไร ใน
ประเด็น
- วัตถุประสงค เปาหมายของ
แผนฯ
- ประเด็นยุทธศาสตรและ
เปาประสงค
- กลยุทธหรือวิธีการ
ดําเนินการเพื่อใหยุทธศาสตร
บรรลุผลสําเร็จตามเปาประสงค
- ตัวชี้วัดเปาประสงค วิธีการ
วัดผลสําเร็จตามตัวชี้วัด และ
ที่มาของขอมูลประกอบตัวชี้วัด
- แนวทางการดําเนินงานและ
การบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด

แหลงขอมูล

๑.๑.๑ คาเฉลี่ยระดับความชัดเจนของสาระสําคัญ
และกรอบทิศทางของยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ในทุก
ประเด็น
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
ระดับสูง (๓) : คาเฉลี่ยระดับความชัดเจนในทุก
ประเด็นมีคาระหวาง ๓.๖๘ – ๕.๐๐
ระดับปานกลาง (๒) : คาเฉลี่ยระดับความชัดเจนใน
ทุกประเด็นมีคาระหวาง ๒.๓๕ – ๓.๖๗
ระดับต่ํา (๑) : คาเฉลี่ยระดับความชัดเจนในทุก
ประเด็นมีคาระหวาง ๑.๐๐ – ๒.๓๔

- สรจ. สจจ.
สปจ. สคจ.
ศพจ./สพจ.
- หนวยงาน
อื่นที่มีภารกิจ
เกี่ยวของ

ประเด็นการประเมินผล
๑.๒ ขอมูลสารสนเทศสําหรับ
การดําเนินการ

ประเด็นยอย
- การจัดเก็บและรวบรวมขอมูล
เพื่อใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แนวทางการ
บริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบของจังหวัด

- การวิเคราะหขอมูล

ขอบเขตของประเด็น
- ผูปฏิบัติทราบหรือไมวาขอมูล
ใดบางที่สําคัญและจําเปนตอง
นํามาใช
- จังหวัดไดมีการจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลใดบางเพื่อใชใน
การบริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบ (ทั้งขอมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ)
- ขอมูลที่จัดเก็บไดมีความ
ครบถวนมากนอยเพียงใด
ขอมูลใดที่ยังขาด
- มีความถี่ในการปรับปรุง
ฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ
และเครือขายของจังหวัด
อยางไร
- ไดมีการนําขอมูลที่รวบรวมมา
วิเคราะหเรื่องใดบาง (เชน
สถานการณแรงงานนอกระบบ
ของจังหวัด สภาพแวดลอมของ
การบริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบจังหวัด (SWOT) เปนตน)

ตัวชี้วัด
๑.๒.๑ มีฐานขอมูลในการวางแผนสงเสริม คุมครอง
และพัฒนาแรงงานนอกระบบ
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
ระดับสูง (๓) : มีฐานขอมูลแรงงานนอกระบบและ
เครือขายของจังหวัด และมีการปรับปรุงฐานขอมูล
ปละ ๑ ครั้ง
ระดับปานกลาง (๒) : มีฐานขอมูลแรงงานนอก
ระบบและเครือขายของจังหวัด และมีการปรับปรุง
ฐานขอมูล แตไมสม่ําเสมอ (ขึ้นอยูกับนโยบาย
สวนกลางหรืองบประมาณที่ไดรับ)
ระดับต่ํา (๑) : มีการจัดเก็บขอมูลแรงงานนอก
ระบบและเครือขายของจังหวัด แตไมมีการปรับปรุง
ฐานขอมูล

แหลงขอมูล
- สรจ.

๑.๒.๒ มีการนําขอมูลที่รวบรวมไวไปใชประโยชนใน
การวิเคราะหเพื่อใชประกอบการจัดทํายุทธศาสตรฯ
จังหวัด
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
ระดับสูง (๓) : มีการนําขอมูลไปใชในการวิเคราะห
สถานการณแรงงานนอกระบบจังหวัด และ
สภาพแวดลอมของการบริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบจังหวัด (SWOT)

- สรจ.

๑๗

ประเด็นการประเมินผล

๑.๓ งบประมาณสําหรับ
ดําเนินการ

๑๘

ประเด็นยอย

ขอบเขตของประเด็น
- การวิเคราะหขอมูลดังกลาว มี
ความครบถวนหรือไม หากไม
ครบถวน ขาดในเรื่องใด
- ไดมีการนําขอมูลผลการ
วิเคราะหไปใชในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรฯ อยางไรบาง

ตัวชี้วัด
แหลงขอมูล
ระดับปานกลาง (๒) : มีการนําขอมูลไปใชในการ
วิเคราะหสถานการณแรงงานนอกระบบจังหวัด แต
ไมไดนําไปวิเคราะหสภาพแวดลอมของการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด (SWOT)
ระดับต่ํา (๑) : มีการรวบรวมขอมูลดานแรงงานนอก
ระบบไว แตยังไมมีการนําไปวิเคราะหขอมูลเพื่อใช
ประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ จังหวัด
๑.๒.๓ ระดับความรูความสามารถในการวิเคราะห
- ความเหมาะสมของการ
- สรจ.
ขอมูลของผูรับผิดชอบงานแรงงานนอกระบบ
มอบหมายผูรับผิดชอบในการ
วิเคราะหขอมูล (ผูที่ไดรับ
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
มอบหมายมีความรูและความ
ระดับสูง (๓) : มีความรูความสามารถในระดับมาก
สามารถในการวิเคราะหหรือไม) ระดับปานกลาง (๒) : มีความรูความสามารถใน
ระดับปานกลาง
ระดับต่ํา (๑) : มีความรูความสามารถในระดับนอย
- แหลงงบประมาณ และความ - ในป ๒๕๕๙ จังหวัดไดรับ
๑.๓.๑ งบประมาณที่จังหวัดไดรับมีความเหมาะสม - สรจ.
เพียงพอของงบประมาณที่ไดรับ งบประมาณสําหรับดําเนินการ เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
ขับเคลื่อนจากที่ใดบาง จํานวนเทาไร ระดับสูง (๓) : ไดรับการจัดสรรงบประมาณอยาง
และนํามาดําเนินการในเรื่องใด
ครบถวน เพียงพอตอการดําเนินการทุกกิจกรรม
- งบประมาณที่จังหวัดไดรับมี ระดับปานกลาง (๒) : ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ความเพียงพอหรือไม
ไมเพียงพอ
- การดําเนินงานในเรื่องใดตอง ระดับต่ํา (๑) : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติม

ประเด็นการประเมินผล
๒. กระบวนการ (Process)
๒.๑ การขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบ
ในจังหวัด

๒.๒ การบูรณาการการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ เอกชน องคกร/
กลุม ผูนําและเครือขาย
แรงงานนอกระบบใน
จังหวัด

ประเด็นยอย
- กลไกการขับเคลื่อน

ขอบเขตของประเด็น

ตัวชี้วัด

แหลงขอมูล

- ในป ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
จังหวัดมีการดําเนินการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตรที่เห็นผลเปนรูปธรรม
อยางไรบาง (เชน กํากับการจัดทํา
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ดานแรงงานนอกระบบของจังหวัด
โดยไดใหความเห็นชอบตอแผน
ยุทธศาสตรฯ จังหวัด และแผน
ปฏิบัติการฯ จังหวัด พิจารณาปญหา
ดานแรงงานนอกระบบและให
ขอเสนอแนะแนวทางการแกไข
ปญหาตอกระทรวงเพื่อนําเสนอ
ตอ คนช.

๒.๑.๑ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ - สรจ.
จังหวัดเปนกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ อยางเขมแข็ง
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
ระดับสูง (๓) : มีผลการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม
ชัดเจน ครอบคลุมทุกเรื่อง ไดแก มีแผนยุทธศาสตร
การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด มี
แผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงาน
นอกระบบจังหวัด มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
ภายใตแผนยุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติการฯ
จังหวัดอยางเปนระบบ และมีการวิเคราะหปญหาของ
แรงงานนอกระบบในจังหวัดและใหขอเสนอแนะแนวทาง
การแกไขปญหาตอกระทรวงเพื่อนําเสนอตอ คนช.
ระดับปานกลาง (๒) : มีผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ
อยางเปนรูปธรรมชัดเจน แตไมครอบคลุมทุกเรื่อง
ระดับต่ํา (๑) : ไมมีผลการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรมชัดเจน
- การกําหนดแนวทางการบูรณาการ - มีแนวทางการบูรณาการงาน
๒.๒.๑ มีแนวทางการบูรณาการงานแรงงานนอก
- สรจ.
แรงงานนอกระบบระหวาง
ระบบระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกร/กลุม
หนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกร/ ผูนําและเครือขายแรงงานนอกระบบในจังหวัด
กลุม ผูนําและเครือขายแรงงาน เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
นอกระบบในจังหวัดที่ชัดเจน และ ระดับสูง (๓) : มีแนวทางการบูรณาการงานแรงงาน
เปนที่ยอมรับของทุกฝายที่
นอกระบบเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติรวมกันระหวางผูที่
เกี่ยวของหรือไม และมีหลักฐานที่ เกี่ยวของอยางเปนลายลักษณอักษร
๑๙

ประเด็นการประเมินผล

ประเด็นยอย

๒.๓ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร - การจัดทํายุทธศาสตรระดับ
โดยใชแผนยุทธศาสตรการ จังหวัด และการขับเคลื่อน
บริหารจัดการแรงงานนอก ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
ระบบจังหวัดและแผนปฏิบัติ
การฯ จังหวัด

๒๐

ขอบเขตของประเด็น
อางอิงไดหรือไม (เชน เอกสาร
แนวทางการบูรณาการ รายงาน
สรุปผลการประชุมหารือ หนังสือ
ประสานงาน เปนตน)
- หากไมมี ไดมีการประสานการ
ทํางานเชิงบูรณาการระหวาง
หนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกร/
กลุม ผูนําและเครือขายแรงงานนอก
ระบบในจังหวัด หรือไม
- สิ่งที่บูรณาการการทํางาน (เชน
แผนการดําเนินงาน บุคลากร
งบประมาณ กลุมเปาหมาย เปนตน)
- ยุทธศาสตรฯ จังหวัด ได
ถายทอดหรือเชื่อมโยงมาจาก
ประเด็นยุทธศาสตรฯ ชาติ
อยางไร (เกี่ยวของกับประเด็น
ยุทธศาสตรและเปาหมายใดของ
ยุทธศาสตรฯ ชาติ)
- เปดโอกาสใหผูที่มีสวน
เกี่ยวของ เขามามีสวนรวมใน
การใหความเห็นตอการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรหรือไม

ตัวชี้วัด
ระดับปานกลาง (๒) : ไมมีแนวทางการบูรณาการ
งานแรงงานนอกระบบเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติรวมกัน
ระหวางผูที่เกี่ยวของอยางเปนลายลักษณอักษร แต
ไดมีการประสานการทํางานเชิงบูรณาการและมี
หลักฐานที่อางอิงได
ระดับต่ํา (๑) : ยังไมมีแนวทางการบูรณาการงาน
แรงงานนอกระบบเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติรวมกัน
ระหวางผูที่เกี่ยวของ และไมมีการประสานการทํางาน
เชิงบูรณาการ

แหลงขอมูล

๒.๓.๑ แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบจังหวัดและแผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครอง
และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัด เปนกลไก
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบระดับชาติไปสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
ระดับสูง (๓) : จังหวัดใชแผนยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด และ แผนปฏิบัติการ
สงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ
จังหวัด เปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติของจังหวัด

- สรจ. สจจ.
สปจ. สคจ.
ศพจ./สพจ.
- หนวยงาน
อื่นที่มีภารกิจ
เกี่ยวของ

ประเด็นการประเมินผล

ประเด็นยอย

ขอบเขตของประเด็น
- แผนยุทธศาสตรฯ จังหวัด
ไดผานความเห็นชอบจากฝาย
บริหารหรือไม หรือไม
- กรอบแนวทางการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรฯ จังหวัด
ครอบคลุมภารกิจของทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัด
หรือไม
- เปาหมายของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ไดตอบผล
การดําเนินงานถึงเปาหมายของ
ยุทธศาสตรไดอยางครบถวน
หรือไม (เฉพาะเปาหมายรายป)
- หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ
หรือไม
- แผนปฏิบัติการฯ จังหวัดได
ผานความเห็นชอบจากฝาย
บริหารหรือไม

ตัวชี้วัด
ระดับปานกลาง (๒) : จังหวัดใชแผนยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด หรือ
แผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงาน
นอกระบบจังหวัด เปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ
ของจังหวัด
ระดับต่ํา (๑) : จังหวัดไมไดใชแผนยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดและ
แผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงาน
นอกระบบจังหวัด แตใชแผนยุทธศาสตรฯ แผนปฏิบัติ
การอื่นๆ ในการขับเคลื่อน

แหลงขอมูล

๒๑

ประเด็นการประเมินผล
ประเด็นยอย
- กระบวนการจัดทํา Model
๒.๔ การสรุปแนวทางการ
ดําเนินการสงเสริม คุมครอง และรูปแบบของ Model ที่
กําหนด
และพัฒนาแรงงานนอก
ระบบเปนตนแบบ (Model)
ใหกับพื้นที่อื่นๆ

๓. ผลงาน (Output) หรือผลผลิต (Product)
๓.๑ ผลการดําเนินงานที่เกิดขึน้ - ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น
กับแรงงานนอกระบบ โดยการ
จากการขับเคลื่อนงาน
แรงงานนอกระบบในพื้นที่ บริหารจัดการของ
คณะอนุกรรมการฯ

๒๒

ขอบเขตของประเด็น
- จังหวัดไดมีการจัดทํา Model
แลวหรือไม
- ลักษณะของ Model ที่ได
จัดทําเปน Model เฉพาะกลุม
อาชีพ หรือ Model การบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบทั้ง
ระบบของจังหวัด
- มีขั้นตอนในการจัดทํา Model
อยางไร และไดผานการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการฯ หรือไม
- หากไมมีการจัดทํา Model
จังหวัดไดมีแนวทางสงเสริม
คุมครอง และพัฒนาแรงงาน
นอกระบบในรูปแบบที่ไมใช
Model หรือไม อยางไร

ตัวชี้วัด
๒.๔.๑ มีการจัดทําตนแบบ (Model) การดําเนินการ
สงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
ระดับสูง (๓) : มีการจัดทําตนแบบ (Model) การ
ดําเนินการสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอก
ระบบ โดยไดนําเขาสูการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
จังหวัด
ระดับปานกลาง (๒) : มีการจัดทําตนแบบ (Model)
การดําเนินการสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงาน
นอกระบบ แตไมไดนําเขาสูการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
จังหวัด
ระดับต่ํา (๑) : มีแนวทางการพัฒนาหรือไดมีการ
สงเสริมอาชีพใหแกแรงงานนอกระบบ แตไมมีการ
จัดทําเปน Model

แหลงขอมูล
- สรจ.

- ในป ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
จังหวัดมีการดําเนินการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่เห็นผล
เปนรูปธรรม ตอแรงงานนอก
ระบบใน ๓ ดาน (สรางการรับรู

๓.๑.๑ ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนงาน - สรจ.
แรงงานนอกระบบ
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
ระดับสูง (๓) : มีผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรให
แรงงาน นอกระบบไดรับโอกาส ๓ ดาน (สรางการรับรู
สรางหลักประกันทางสังคม ขยายการคุมครอง)

ประเด็นการประเมินผล

๓.๒ การดําเนินงานสงเสริม
คุมครอง และพัฒนา
แรงงานนอกระบบตาม
เปาหมายในแผน
ยุทธศาสตรฯ และ
แผนปฏิบัติการฯ จังหวัด

ประเด็นยอย

- การดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ

- ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ

ขอบเขตของประเด็น
ตัวชี้วัด
สรางหลักประกันทางสังคม
ระดับปานกลาง (๒) : มีผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ขยายการคุมครอง) อยางไรบาง ใหแรงงานนอกระบบไดรับโอกาส แตไมครอบคลุม ๓ ดาน
ระดับต่ํา (๑) : ไมมีผลการขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรมชัดเจน
- ป ๒๕๕๙ หนวยงาน
๓.๒.๑ รอยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ
รับผิดชอบไดดําเนินการตาม
ที่ไดมีการดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมที่กําหนด
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติการฯ มากนอย ระดับสูง (๓) : โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ
เพียงใด (รอยละของ
ที่ไดมีการดําเนินการ มากกวารอยละ ๙๐
โครงการ/กิจกรรมตาม
ระดับปานกลาง (๒) : โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ
แผนปฏิบัติการฯ ที่ไดมีการ
ที่ไดมีการดําเนินการ รอยละ ๘๐ – ๙๐
ดําเนินการ)
ระดับต่ํา (๑) : โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ
ที่ไดมีการดําเนินการ ต่ํากวารอยละ ๘๐
- สาเหตุที่โครงการ/กิจกรรม
ไมไดดําเนินการตามแผนฯ
- ผลการดําเนินงานป ๒๕๕๙ ๓.๒.๒ รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการ
เมื่อเทียบกับเปาหมาย (รอยละ มีผลการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนด
ของโครงการ/กิจกรรมที่ได
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
ดําเนินการมีผลการดําเนินงาน ระดับสูง (๓) : โครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการมีผล
ตามเปาหมายที่กําหนด)
การดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนด มากกวา รอยละ ๙๐
ระดับปานกลาง (๒) : โครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการ
มีผลการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนด รอยละ ๘๐ – ๙๐
ระดับต่ํา (๑) : โครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการมีผล
การดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนด ต่ํากวารอยละ ๘๐

แหลงขอมูล

- สรจ. (ตอบ
ภาพรวม)
- สจจ. สปจ.
สคจ. ศพจ./
สพจ. (ตอบ
เฉพาะของ
หนวยงาน)

- สรจ.

๒๓

ประเด็นการประเมินผล

ประเด็นยอย
- ฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ

- การนํา Model ไปสูการ
ปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้น

๒๔

ขอบเขตของประเด็น
- ผลของการจัดทําฐานขอมูล
แรงงานนอกระบบ

ตัวชี้วัด
แหลงขอมูล
๓.๒.๓ ฐานขอมูลแรงงานนอกระบบมีความ
- สรจ.
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
(ตัวชี้วัดนี้ตอเนื่องจากตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ ซึ่งตองมีผล
การประเมินระดับปานกลางหรือระดับสูง)
ระดับสูง (๓) : มีการรวบรวมและบันทึกขอมูลในฐาน
ขอมูลแรงงานนอกระบบ ไมต่ํากวารอยละ ๒.๐๐
ของจํานวนแรงงานนอกระบบทั้งหมดของจังหวัด
(ขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ)
ระดับปานกลาง (๒) : มีการรวบรวมและบันทึก
ขอมูลในฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ รอยละ ๑.๐๐ –
๑.๙๙ ของจํานวนแรงงานนอกระบบทั้งหมดของ
จังหวัด (ขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ)
ระดับต่ํา (๑) : มีการรวบรวมและบันทึกขอมูลในฐาน
ขอมูลแรงงานนอกระบบ ต่ํากวารอยละ ๑.๐๐ ของ
จํานวนแรงงานนอกระบบทั้งหมดของจังหวัด (ขอมูล
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ)
- ไดมีการนํา Model ไปปฏิบัติ ๓.๒.๔ ผลสําเร็จจากการนํา Model ไปสูการปฏิบัติ - สรจ.
แลวหรือไม เปนระยะเวลาเทาใด เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
- Model ไดรับการยอมรับจาก (ตัวชี้วัดนี้ตอเนื่องจากตัวชี้วัดที่ ๒.๔.๑ ซึ่งตองมีผล
ผูที่เกี่ยวของหรือไม
การประเมินระดับปานกลางหรือระดับสูง)
- Model ที่จัดทําขึ้น มี
ระดับสูง (๓) : มีการนํา Model ไปปฏิบัติจริง และ
วัตถุประสงค หรือความ
เกิดผลสําเร็จครบถวนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว

ประเด็นการประเมินผล

ประเด็นยอย

ขอบเขตของประเด็น
คาดหวังตอผลสําเร็จที่จะ
เกิดขึ้นอยางไรบาง
- เกิดผลสําเร็จจากการนํา
Model ไปปฏิบัติ แลวหรือไม
ครบถวนตามวัตถุประสงค หรือ
ความคาดหวังตอผลสําเร็จที่จะ
เกิดขึ้นหรือไม อยางไร
- มีพื้นที่อื่นไดนํา Model ที่
กําหนดไปเปนตนแบบแลวหรือไม
- แรงงานนอกระบบที่ไดรับการ - แรงงานนอกระบบเคยใชบริการ
ชวยเหลือ
จากหนวยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงานหนวยใดบาง ในเรื่องใด
- แรงงานนอกระบบไดรับบริการ
จากหนวยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงานไดตามความตองการ
มากนอยเพียงใด
- แรงงานนอกระบบมีความ
พึงพอใจตอการใหบริการของ
หนวยงานในสังกัดมากนอยเพียงใด
- แรงงานนอกระบบคิดวา
กระทรวงแรงงานควรให
ความสําคัญกับการดําเนินงาน
ในเรื่องใดมากที่สุด

ตัวชี้วัด
ระดับปานกลาง (๒) : มีการนํา Model ไปปฏิบัติ
จริง แตยังไมเกิดผลสําเร็จหรือเกิดผลสําเร็จบางสวน
ไมครบถวนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ระดับต่ํา (๑) : ยังไมมีการนํา Model ไปปฏิบัติจริง

แหลงขอมูล

- แรงงานนอก
๓.๒.๕ แรงงานนอกระบบไดรับประโยชนจากการ
ระบบ
ขับเคลื่อนงานนอกระบบในพื้นที่
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
ระดับสูง (๓) : แรงงานนอกระบบตัวอยางมีรายได
เพิ่มขึ้น หรือเปนผูประกันตนมาตรา ๔๐ รวมกัน ไม
ต่ํากวารอยละ ๙๐
ระดับปานกลาง (๒) : แรงงานนอกระบบตัวอยางมี
รายไดเพิ่มขึ้น หรือเปนผูประกันตนมาตรา ๔๐
รวมกัน รอยละ ๘๕.๐๐ – ๘๙.๙๙
ระดับต่ํา (๑) : แรงงานนอกระบบตัวอยางมีรายได
เพิ่มขึ้น หรือเปนผูประกันตนมาตรา ๔๐ รวมกัน ต่ํา
กวารอยละ ๘๕.๐๐

๒๕

ประเด็นการประเมินผล

ประเด็นยอย

- แรงงานนอกระบบที่มารอง
ทุกข/รองเรียนและไดรับการ
ชวยเหลือ

๔. ขอจํากัดและปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน

๒๖

ขอบเขตของประเด็น
- นอกจากหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานแลว แรงงาน
นอกระบบยังใชบริการในภารกิจ
เดียวกัน กับหนวยงานอื่นหรือไม
ในเรื่องใด
- แรงงานนอกระบบที่ไดรับการ
ชวยเหลือทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
- แรงงานนอกระบบที่เขาสู
ระบบประกันสังคมตามมาตรา ๔๐
- มีแรงงานนอกระบบที่มารอง
ทุกขรองเรียนกับหนวยงาน
หรือไม ถามีจํานวนเทาใด เปน
ปญหาหรือความตองการในเรื่อง
ใด และไดมีการแกไขปญหาและ
ชวยเหลือตามความตองการ
จํานวนเทาใด

ตัวชี้วัด

แหลงขอมูล

- สรจ. สจจ.
สปจ. สคจ.
ศพจ./สพจ.
- หนวยงาน
อื่นที่มีภารกิจ
เกี่ยวของ

๒. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

๒.๑ ประมวลวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร โดยรวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวของ เชน นโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง แนวปฏิบัติ คูมือ รายงานการประชุมตางๆ รายงานผลการดําเนินงาน เปนตน
๒.๒ การสํารวจขอมูลและสอบถามความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ โดยใชแบบสอบถาม ดังนี้
๒.๒.๑ การบริหารจัดการงานแรงงานนอกระบบและผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
๒.๒.๒ ความคิดเห็นของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ภาคเอกชน เครือขายภาคเอกชน
และแรงงานนอกระบบตอการดําเนินการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบในพื้นที่

๓. ประชากรและกลุมตัวอยาง

๓.๑ หั ว หน า ส ว นราชการสั ง กั ด กระทรวงแรงงาน (แรงงานจั ง หวั ด จั ด หางานจั ง หวั ด
ผูอํานวยการศูนย/สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด ประกันสังคม
จังหวัด) จํานวน ๓๘๐ คน
๓.๒ หัวหนาสวนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวของกับแรงงานนอกระบบ จังหวัดละ ๒ หนวยงาน
จํานวน ๒๒๘ คน
๓.๓ แรงงานนอกระบบ ที่ไดรับการบริการหรือการชวยเหลือผานทางอาสาสมัครแรงงาน
(อสร.) จํานวน 88 คน

๔. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อประเมินผลในครั้งนี้ ใชแบบสอบถาม จํานวน
๔ แบบ ไดแก
๔.๑ แบบสอบถามชุดที่ ๑ สําหรับแรงงานจังหวัด
๔.๒ แบบสอบถามชุดที่ ๒ สําหรับหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานอื่น
๔.๓ แบบสอบถามชุดที่ ๓ สําหรับหัวหนาสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
๔.๔ แบบสอบถามชุดที่ ๔ สําหรับแรงงานนอกระบบ
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บทที่ ๔
ผลการประเมิน
การประเมินผลการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบของจังหวัดเปนการประเมินผลโดยใช
กรอบแนวคิดทฤษฎีระบบ (System Theory) พิจารณาผลสําเร็จตามองคประกอบหลักของระบบ ๓ สวน
ตามประเด็นและตัว ชี้วัดที่กําหนดในบทที่ ๓ ซึ่งมีตัวชี้วัด ความสําเร็จทั้ง สิ้น ๑๕ ตัว ชี้วัด จําแนกเปน
ตัวชี้วัดดานสิ่งที่ปอนเขาไป ๕ ตัวชี้วัด ดานกระบวนการ ๔ ตัวชี้วัด และดานผลงานหรือผลผลิต ๖ ตัวชี้วัด
ซึ่งสรุปผลการประเมินไดดังนี้

๑. ผลการประเมินในภาพรวม

การวิเคราะหผลสําเร็จของการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบของจังหวัดตาก ในภาพรวม
ตามองคประกอบหลัก ๓ สว น พบวา การขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบของจังหวัดตาก มีระดับ
ความสําเร็จอยูในระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ย 2.21 คะแนน) โดยดานสิ่งที่ปอนเขาไปมีระดับความสําเร็จ
อยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 2.50 คะแนน) ดานกระบวนการมีระดับความสําเร็จอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย
2.50 คะแนน) และดานผลงานหรือผลผลิตมีระดับความสําเร็จอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.20
คะแนน) รายละเอียดตามตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ สรุปผลการดําเนินงานและคาคะแนนตัวชี้วดั ตามประเด็นการประเมินผลองคประกอบหลักของทฤษฎีระบบ ๓ องคประกอบ
ประเด็น
การประเมินผล

ประเด็นยอย

ตัวชี้วัด

- ความชัดเจนของ
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการแรงงานนอก
ระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๙

๑.๑.๑ คาเฉลี่ยระดับความชัดเจน
ของสาระสําคัญและกรอบทิศทาง
ของยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๙ ในทุกประเด็น
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
ระดับสูง : คาเฉลี่ยระดับความ
ชัดเจนในทุกประเด็นมีคาระหวาง
๓.๖๘ – ๕.๐๐
ระดับปานกลาง : คาเฉลี่ยระดับ
ความชัดเจนในทุกประเด็นมีคา
ระหวาง ๒.๓๕ – ๓.๖๗
ระดับต่ํา : คาเฉลี่ยระดับความ
ชัดเจนในทุกประเด็นมีคาระหวาง
๑.๐๐ – ๒.๓๔

สูตรการคํานวณและเกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนนตัวชี้วัด/
ระดับความสําเร็จ

๑. สิ่งที่ปอนเขาไป (Input)
๑.๑ กรอบแนวทางของ
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการแรงงานนอก
ระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๙

๑. แปลงระดับความชัดเจน เปนคาคะแนน
คาเฉลี่ยระดับความชัดเจน เทากับ
ตามเกณฑตอไปนี้
4.16
มากที่สุด ให ๕ คะแนน
มาก
ให ๔ คะแนน
ปานกลาง ให ๓ คะแนน
นอย
ให ๒ คะแนน
นอยที่สุด ให ๑ คะแนน
(ขอมูลที่นํามาคํานวณ ไดแก ขอมูลจากแบบที่
๑ แบบที่ ๒ และแบบที่ ๓ สวนที่ ๒ ขอ ๑ ลง
ในตารางสรุปขอมูลตารางที่ ๑)
๒. หาคาเฉลี่ยระดับความชัดเจนจากผูตอบ
ทั้งหมด (x) =
(w๑ x๑ +w๒ x๒ +w๓ x๓ +w๔x๔+ w๕x๕ )/n
w คือ จํานวนผูตอบระดับความชัดเจน (w๑
ตอบนอยที่สุด, w๒ ตอบนอย, w๓ ตอบปาน
กลาง, w๔ ตอบมาก, w๕ ตอบมากที่สุด)
x คือ คาคะแนนของระดับความคิดเห็นตาม
เกณฑที่กําหนด (x๑ ตอบนอยที่สดุ = ๑, x๒
ตอบนอย = ๒, x๓ ตอบปานกลาง = ๓, x๔
ตอบมาก = ๔, ตอบมากที่สุด = ๕)
n คือ จํานวนผูตอบทั้งหมด
นําคาเฉลีย่ ที่คํานวณไดไปเทียบกับเกณฑการ
ประเมินผลตัวชี้วัด

คาคะแนน
ตัวชี้วัดเทากับ
3 ระดับ
ความสําเร็จอยู
ในระดับสูง

29

ประเด็น
การประเมินผล

๑.๒ ขอมูลสารสนเทศ
สําหรับการดําเนินการ
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ประเด็นยอย

ตัวชี้วัด

สูตรการคํานวณและเกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงาน

๓. สําหรับการแปลความหมายของคาเฉลี่ย
ระดับความชัดเจนวา ผูตอบเห็นวาระดับความ
ชัดเจนอยูในระดับใด ใหเทียบกับเกณฑแปล
ความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย
ความหมาย
๔.๒๑ - ๕.๐๐
มากที่สุด
๓.๔๑ - ๔.๒๐
มาก
๒.๖๑ - ๓.๔๐
ปานกลาง
๑.๘๑ - ๒.๖๐
นอย
๑.๐๐ - ๑.๘๐
นอยที่สุด
๑.๒.๑ มีฐานขอมูลในการวางแผน นําผลการดําเนินงานที่ผานมาเทียบกับเกณฑ มีฐานขอมูลแรงงานนอกระบบและ
- การจัดเก็บและ
รวบรวมขอมูลเพื่อใช สงเสริม คุมครอง และพัฒนา
การประเมินผลตัวชี้วัด
เครือขายของจังหวัด และมีการปรับปรุง
ประกอบการพิจารณา แรงงานนอกระบบ
ฐานขอมูล ปละ ๑ ครั้ง
กําหนดนโยบาย แนว เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
ทางการบริหารจัดการ ระดับสูง : มีฐานขอมูลแรงงาน
แรงงานนอกระบบของ นอกระบบและเครือขายของ
จังหวัด
จังหวัด และมีการปรับปรุง
ฐานขอมูล ปละ ๑ ครั้ง
ระดับปานกลาง : มีฐานขอมูล
แรงงานนอกระบบและเครือขาย
ของจังหวัด และมีการปรับปรุง
ฐานขอมูล แตไมสม่ําเสมอ
(ขึ้นอยูกับนโยบายสวนกลางหรือ
งบประมาณที่ไดรับ)
ระดับต่ํา : มีการจัดเก็บขอมูลแรงงาน
นอกระบบและเครือขายของจังหวัด
แตไมมีการปรับปรุงฐานขอมูล

คาคะแนนตัวชี้วัด/
ระดับความสําเร็จ

คาคะแนน
ตัวชี้วัดเทากับ
3 ระดับ
ความสําเร็จอยู
ในระดับสูง

ประเด็น
การประเมินผล

ประเด็นยอย

ตัวชี้วัด

สูตรการคํานวณและเกณฑการใหคะแนน

- การวิเคราะหขอมูล

๑.๒.๒ มีการนําขอมูลที่รวบรวมไว
ไปใชประโยชนในการวิเคราะหเพื่อ
ใชประกอบการจัดทํายุทธศาสตรฯ
จังหวัด
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
ระดับสูง : มีการนําขอมูลไปใชใน
การวิเคราะหสถานการณแรงงาน
นอกระบบจังหวัด และ
สภาพแวดลอมของการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด
(SWOT)
ระดับปานกลาง : มีการนําขอมูล
ไปใชในการวิเคราะหสถานการณ
แรงงานนอกระบบจังหวัด แตไมได
นําไปวิเคราะหสภาพแวดลอมของ
การบริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบจังหวัด (SWOT)
ระดับต่ํา : มีการรวบรวมขอมูลดาน
แรงงานนอกระบบไว แตยังไมมีการ
นําไปวิเคราะหขอมูลเพื่อใชประกอบ
การจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ จังหวัด
๑.๒.๓ ระดับความรูความสามารถ
ในการวิเคราะหขอมูลของ
ผูรับผิดชอบงานแรงงานนอกระบบ

นําผลการดําเนินงานที่ผานมาเทียบกับเกณฑ
การประเมินผลตัวชี้วัด

นําคําตอบจากแบบสอบถามชุดที่ ๑ สวนที่ ๒
ขอ ๙ มาเทียบกับเกณฑการประเมินผล
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนนตัวชี้วัด/
ระดับความสําเร็จ
มีการนําขอมูลไปใชในการวิเคราะห
คาคะแนน
สถานการณแรงงานนอกระบบจังหวัด ตัวชี้วัดเทากับ
และสภาพแวดลอมของการบริหารจัดการ 3 ระดับ
แรงงานนอกระบบจังหวัด (SWOT)
ความสําเร็จอยู
ในระดับสูง

มีความรูความสามารถในระดับปานกลาง

คาคะแนน
ตัวชี้วัดเทากับ
2 ระดับ
ความสําเร็จอยู
ในระดับปาน
กลาง
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ประเด็น
การประเมินผล

ประเด็นยอย

ตัวชี้วัด

เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
ระดับสูง : มีความรูความสามารถ
ในระดับมาก
ระดับปานกลาง : มีความรู
ความสามารถในระดับปานกลาง
ระดับต่ํา : มีความรูความสามารถ
ในระดับนอย
๑.๓ งบประมาณสําหรับ - แหลงงบประมาณ
๑.๓.๑ งบประมาณที่จังหวัดไดรับ
ดําเนินการ
และความเพียงพอของ มีความเหมาะสม
งบประมาณที่ไดรับ
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
ระดับสูง : ไดรับการจัดสรร
งบประมาณอยางครบถวน
เพียงพอตอการดําเนินการทุก
กิจกรรม
ระดับปานกลาง : ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ
ระดับต่ํา : ไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณ
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สูตรการคํานวณและเกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนนตัวชี้วัด/
ระดับความสําเร็จ

นําผลการดําเนินงานที่ผานมาเทียบกับเกณฑ
การประเมินผลตัวชี้วัด

ไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ

คาคะแนน
ตัวชี้วัดเทากับ
2 ระดับ
ความสําเร็จอยู
ในระดับปาน
กลาง

ประเด็น
การประเมินผล

ประเด็นยอย

ตัวชี้วัด

สูตรการคํานวณและเกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนนตัวชี้วัด/
ระดับความสําเร็จ

มีผลการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม
ชัดเจน ครอบคลุมทุกเรื่อง ไดแก มีแผน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบจังหวัด มีแผนปฏิบัติการ
สงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงาน
นอกระบบจังหวัด มีการกํากับติดตามผล
การดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรฯ
และแผนปฏิบัติการฯ จังหวัดอยางเปน
ระบบ และมีการวิเคราะหปญหาของ
แรงงานนอกระบบในจังหวัดและให
ขอเสนอแนะแนวทาง การแกไขปญหา
ตอกระทรวงเพื่อนําเสนอตอ คนช.

คาคะแนน
ตัวชี้วัดเทากับ
3 ระดับ
ความสําเร็จอยู
ในระดับสูง

๒. กระบวนการ (Process)
๒.๑ การขับเคลื่อนแผน - กลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการแรงงานนอก
ระบบในจังหวัด

๒.๑.๑ คณะอนุกรรมการบริหาร นําผลการดําเนินงานที่ผานมาเทียบกับเกณฑ
จัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด การประเมินผลตัวชี้วัด
เปนกลไกในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรฯ อยางเขมแข็ง
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
ระดับสูง : มีผลการขับเคลื่อนอยาง
เปนรูปธรรม ชัดเจน ครอบคลุมทุก
เรื่อง ไดแก มีแผนยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
จังหวัด มีแผนปฏิบัติการสงเสริม
คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอก
ระบบจังหวัด มีการกํากับติดตามผล
การดําเนินงานภายใตแผน
ยุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติการฯ
จังหวัดอยางเปนระบบ และมีการ
วิเคราะหปญหาของแรงงานนอก
ระบบในจังหวัดและใหขอเสนอแนะ
แนวทาง การแกไขปญหาตอ
กระทรวงเพื่อนําเสนอตอ คนช.
ระดับปานกลาง : มีผลการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ อยางเปน
รูปธรรมชัดเจน แตไมครอบคลุม
ทุกเรื่อง
ระดับต่ํา : ไมมผี ลการขับเคลื่อน
อยางเปนรูปธรรมชัดเจน
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ประเด็น
ประเด็นยอย
การประเมินผล
๒.๒ การบูรณาการการ - การกําหนดแนวทาง
ดําเนินงานของ
การบูรณาการ
หนวยงานภาครัฐ
เอกชน องคกร/กลุม
ผูนําและเครือขาย
แรงงานนอกระบบใน
จังหวัด
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ตัวชี้วัด

สูตรการคํานวณและเกณฑการใหคะแนน

๒.๒.๑ มีแนวทางการบูรณาการ นําผลการดําเนินงานที่ผานมาเทียบกับเกณฑ
งานแรงงานนอกระบบระหวาง
การประเมินผลตัวชี้วัด
หนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกร/
กลุม ผูนําและเครือขายแรงงาน
นอกระบบในจังหวัด
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
ระดับสูง : มีแนวทางการบูรณา
การงานแรงงานนอกระบบเพื่อใช
เปนแนวปฏิบัตริ วมกันระหวางผูที่
เกี่ยวของอยางเปนลายลักษณ
อักษร
ระดับปานกลาง : ไมมีแนวทาง
การบูรณาการงานแรงงานนอก
ระบบเพื่อใชเปนแนวปฏิบตั ิ
รวมกันระหวางผูที่เกี่ยวของอยาง
เปนลายลักษณอักษร แตไดมีการ
ประสานการทํางานเชิงบูรณาการ
และมีหลักฐานที่อางอิงได
ระดับต่ํา : ยังไมมีแนวทางการบูร
ณาการงานแรงงานนอกระบบเพื่อ
ใชเปนแนวปฏิบัติรวมกันระหวางผู
ที่เกี่ยวของ และไมมีการประสานการ
ทํางานเชิงบูรณาการ

ผลการดําเนินงาน
มีแนวทางการบูรณาการงานแรงงาน
นอกระบบเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ
รวมกันระหวางผูที่เกี่ยวของอยางเปน
ลายลักษณอักษร

คาคะแนนตัวชี้วัด/
ระดับความสําเร็จ
คาคะแนน
ตัวชี้วัดเทากับ
3 ระดับ
ความสําเร็จอยู
ในระดับสูง

ประเด็น
การประเมินผล
๒.๓ การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรโดยใชแผน
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการแรงงานนอก
ระบบจังหวัดและ
แผนปฏิบัติการฯ จังหวัด

ประเด็นยอย

ตัวชี้วัด

สูตรการคํานวณและเกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงาน

- การจัดทํา
ยุทธศาสตรระดับ
จังหวัด และการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ไปสูการปฏิบตั ิ

๒.๓.๑ แผนยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด
และแผนปฏิบัติการสงเสริม
คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอก
ระบบจังหวัด เปนกลไกขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบระดับชาติไปสู
การปฏิบัติในระดับพื้นที่
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
ระดับสูง : จังหวัดใชแผน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบจังหวัด และ
แผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครอง
และพัฒนาแรงงานนอกระบบ
จังหวัด เปนกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติของจังหวัด
ระดับปานกลาง : จังหวัดใชแผน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบจังหวัด หรือ
แผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครอง
และพัฒนาแรงงานนอกระบบ
จังหวัด เปนกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติของจังหวัด
ระดับต่ํา : จังหวัดไมไดใชแผน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบจังหวัดและ
แผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครอง

นําผลการดําเนินงานที่ผานมาเทียบกับเกณฑ
การประเมินผลตัวชี้วัด

จังหวัดใชแผนยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด และ
แผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครอง และ
พัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัด เปน
กรอบแนวทางในการปฏิบัติของจังหวัด

คาคะแนนตัวชี้วัด/
ระดับความสําเร็จ
คาคะแนน
ตัวชี้วัดเทากับ
3 ระดับ
ความสําเร็จอยู
ในระดับสูง
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ประเด็น
การประเมินผล

ประเด็นยอย

ตัวชี้วัด

และพัฒนาแรงงานนอกระบบ
จังหวัด แตใชแผนยุทธศาสตรฯ
แผนปฏิบัติการอื่นๆ ในการ
ขับเคลื่อน
๒.๔ การสรุปแนว
- กระบวนการจัดทํา ๒.๔.๑ มีการจัดทําตนแบบ
ทางการดําเนินการ
Model และรูปแบบ (Model) การดําเนินการสงเสริม
สงเสริม คุมครอง และ ของ Model ที่กําหนด คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอก
พัฒนาแรงงานนอก
ระบบ
ระบบเปนตนแบบ
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
(Model) ใหกับพื้นที่อื่นๆ
ระดับสูง : มีการจัดทําตนแบบ
(Model) การดําเนินการสงเสริม
คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอก
ระบบ โดยไดนําเขาสูการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด
ระดับปานกลาง : มีการจัดทํา
ตนแบบ (Model) การดําเนินการ
สงเสริม คุมครอง และพัฒนา
แรงงานนอกระบบ แตไมไดนําเขาสู
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
จังหวัด
ระดับต่ํา : มีแนวทางการพัฒนา
หรือไดมีการสงเสริมอาชีพใหแก
แรงงานนอกระบบ แตไมมีการ
จัดทําเปน Model
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สูตรการคํานวณและเกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนนตัวชี้วัด/
ระดับความสําเร็จ

นําผลการดําเนินงานที่ผานมาเทียบกับเกณฑ
การประเมินผลตัวชี้วัด

มีแนวทางการพัฒนาหรือไดมีการ
สงเสริมอาชีพใหแกแรงงานนอกระบบ
แตไมมีการจัดทําเปน Model

คาคะแนน
ตัวชี้วัดเทากับ
1 ระดับ
ความสําเร็จอยู
ในระดับต่ํา

ประเด็น
การประเมินผล

ประเด็นยอย

ตัวชี้วัด

สูตรการคํานวณและเกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนนตัวชี้วัด/
ระดับความสําเร็จ

๓.๑.๑ ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น
จากการขับเคลื่อนงานแรงงานนอก
ระบบ
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
ระดับสูง : มีผลการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรใหแรงงานนอกระบบไดรับ
โอกาส ๓ ดาน (สรางการรับรู สราง

นําผลการดําเนินงานที่ผานมาเทียบกับเกณฑ
การประเมินผลตัวชี้วัด

มีผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหแรงงาน
นอกระบบไดรับโอกาส 2 ดาน คือ การ
สรางการรับรู และการสรางหลักประกัน
ทางสังคม

คาคะแนน
ตัวชี้วัดเทากับ
2 ระดับ
ความสําเร็จอยู
ในระดับปาน
กลาง

๓. ผลงาน (Output) หรือผลผลิต (Product)
๓.๑ ผลการดําเนินงานที่
เกิดขึ้นจากการ
ขับเคลื่อนงานแรงงาน
นอกระบบในพื้นที่

- ผลการดําเนินงานที่
เกิดขึ้น กับแรงงาน
นอกระบบ โดยการ
บริหารจัดการของ
คณะอนุกรรมการฯ

หลักประกันทางสังคม ขยายการคุมครอง)

๓.๒ การดําเนินงาน
สงเสริม คุมครอง และ
พัฒนาแรงงานนอก
ระบบตามเปาหมายใน
แผนยุทธศาสตรฯ และ
แผนปฏิบัติการฯ
จังหวัด

- การดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ

ระดับปานกลาง : มีผลการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหแรงงาน
นอกระบบไดรับโอกาส แตไม
ครอบคลุม ๓ ดาน
ระดับต่ํา : ไมมีผลการขับเคลื่อน
อยางเปนรูปธรรมชัดเจน
๓.๒.๑ รอยละของโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการฯ ที่ได
มีการดําเนินการ
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
ระดับสูง : โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการฯ ทีไ่ ดมีการ
ดําเนินการ มากกวารอยละ ๙๐
ระดับปานกลาง : โครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการฯ ที่ได
มีการดําเนินการ รอยละ ๘๐ – ๙๐

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิ ารฯ คาคะแนน
ที่ไดมีการดําเนินการ รอยละ 100
ตัวชี้วัดเทากับ
3 ระดับ
ความสําเร็จอยู
ในระดับสูง
นําคารอยละที่คํานวณไดไปเทียบกับเกณฑการ
ประเมินผลตัวชี้วัด
จํานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการฯ
ที่ไดดําเนินการ
x ๑๐๐
จํานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการฯ
ทั้งหมด
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ประเด็น
การประเมินผล

ประเด็นยอย

- ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ

- ฐานขอมูลแรงงาน
นอกระบบ

38

ตัวชี้วัด
ระดับต่ํา : โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการฯ ทีไ่ ดมีการ
ดําเนินการ ต่ํากวารอยละ ๘๐
๓.๒.๒ รอยละของโครงการ/
กิจกรรมทีไ่ ดดาํ เนินการมีผลการ
ดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนด
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
ระดับสูง : โครงการ/กิจกรรมที่ได
ดําเนินการมีผลการดําเนินงาน
ตามเปาหมายที่กําหนด มากกวา
รอยละ ๙๐
ระดับปานกลาง : โครงการ/
กิจกรรมทีไ่ ดดาํ เนินการมีผลการ
ดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนด
รอยละ ๘๐ – ๙๐
ระดับต่ํา : โครงการ/กิจกรรมที่ได
ดําเนินการมีผล การดําเนินงาน
ตามเปาหมายที่กําหนด ต่ํากวา
รอยละ ๘๐
๓.๒.๓ ฐานขอมูลแรงงานนอก
ระบบมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
(ตัวชี้วัดนี้ตอเนื่องจากตัวชี้วัดที่
๑.๒.๑ ซึ่งตองมีผลการประเมิน
ระดับปานกลางหรือระดับสูง)

สูตรการคํานวณและเกณฑการใหคะแนน

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการ
มีผลการดําเนินงานตามเปาหมายทีก่ ําหนด
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการ
ทั้งหมด

x ๑๐๐

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนนตัวชี้วัด/
ระดับความสําเร็จ

โครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการมีผล
การดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนด
รอยละ 100

คาคะแนน
ตัวชี้วัดเทากับ
3 ระดับ
ความสําเร็จอยู
ในระดับสูง

นําคารอยละที่คํานวณไดไปเทียบกับเกณฑการ
ประเมินผลตัวชี้วัด

จํานวนขอมูลแรงงานนอกระบบของจังหวัด
ที่บันทึกในฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ ป ๕๙
x ๑๐๐
จํานวนแรงงานนอกระบบของจังหวัด
(จาก สสช.) ป ๕๘

นําคารอยละที่คํานวณไดไปเทียบกับเกณฑการ
ประเมินผลตัวชี้วัด

1,414
266,231
= 0.53%

x ๑๐๐

คาคะแนน
ตัวชี้วัดเทากับ
1 ระดับ
ความสําเร็จอยู
ในระดับต่ํา

ประเด็น
การประเมินผล

ประเด็นยอย

ตัวชี้วัด

สูตรการคํานวณและเกณฑการใหคะแนน

ระดับสูง : มีการรวบรวมและบันทึก
ขอมูลในฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ
ไมต่ํากวารอยละ ๒ ของจํานวน
แรงงานนอกระบบทั้งหมดของจังหวัด
(ขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ)
ระดับปานกลาง : มีการรวบรวม
และบันทึกขอมูลในฐานขอมูล
แรงงานนอกระบบ รอยละ ๑.๐๐ –
๑.๙๙ ของจํานวนแรงงานนอก
ระบบทั้งหมดของจังหวัด (ขอมูล
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ)
ระดับต่ํา : มีการรวบรวมและ
บันทึกขอมูลในฐาน ขอมูลแรงงาน
นอกระบบ ต่ํากวารอยละ ๑.๐๐ ของ
จํานวนแรงงานนอกระบบทั้งหมด
ของจังหวัด (ขอมูลของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ)
- การนํา Model ไปสู ๓.๒.๔ ผลสําเร็จจากการนํา
นําผลการดําเนินงานที่ผานมาเทียบกับเกณฑ
การปฏิบัติและผลที่
Model ไปสูการปฏิบัติ
การประเมินผลตัวชี้วัด
เกิดขึ้น
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
(ตัวชี้วัดนี้ตอเนื่องจากตัวชี้วัดที่
๒.๔.๑ ซึ่งตองมีผลการประเมิน
ระดับปานกลางหรือระดับสูง)
ระดับสูง : มีการนํา Model ไป
ปฏิบัติจริง และเกิดผลสําเร็จ
ครบถวนตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว

ผลการดําเนินงาน

ยังไมมีการนํา Model ไปปฏิบตั ิจริง

คาคะแนนตัวชี้วัด/
ระดับความสําเร็จ

คาคะแนน
ตัวชี้วัดเทากับ
1 ระดับ
ความสําเร็จอยู
ในระดับต่ํา
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ประเด็น
การประเมินผล

เฉลี่ยทุกตัวชี้วัด

40

ประเด็นยอย

ตัวชี้วัด

ระดับปานกลาง : มีการนํา
Model ไปปฏิบัติจริง แตยังไม
เกิดผลสําเร็จหรือเกิดผลสําเร็จ
บางสวน ไมครบถวนตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว
ระดับต่ํา : ยังไมมีการนํา Model
ไปปฏิบตั ิจริง
- แรงงานนอกระบบที่ ๓.๒.๕ แรงงานนอกระบบไดรับ
ไดรับการชวยเหลือ
ประโยชนจากการขับเคลื่อนงาน
นอกระบบในพื้นที่
เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด
ระดับสูง : แรงงานนอกระบบ
ตัวอยางมีรายไดเพิ่มขึ้น และ/หรือ
เปนผูประกันตนมาตรา ๔๐
รวมกัน ไมต่ํากวารอยละ ๙๐
ระดับปานกลาง : แรงงานนอก
ระบบตัวอยางมีรายไดเพิ่มขึ้น และ/
หรือเปนผูประกันตนมาตรา ๔๐
รวมกัน รอยละ ๘๕.๐๐ – ๘๙.๙๙
ระดับต่ํา : แรงงานนอกระบบ
ตัวอยางมีรายไดเพิ่มขึ้น และ/หรือ
เปนผูประกันตนมาตรา ๔๐
รวมกัน ต่ํากวารอยละ ๘๕.๐๐

สูตรการคํานวณและเกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนนตัวชี้วัด/
ระดับความสําเร็จ

จํานวนแรงงานนอกระบบตัวอยางมีรายไดเพิ่มขึ้นและ/
หรือเปนผูประกันตนมาตรา ๔๐ (สมัครใหมปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตั้งแต ๑ ต.ค.๕๘))
x
จํานวนแรงงานนอกระบบตัวอยางทั้งหมด

แรงงานนอกระบบตัวอยางมีรายได
เพิ่มขึ้น และ/หรือเปนผูประกันตนมาตรา
๔๐ รวมกัน เทากับ 31.82% ต่ํากวา
รอยละ ๘๕.๐๐

คาคะแนน
ตัวชี้วัดเทากับ
1 ระดับ
ความสําเร็จอยู
ในระดับต่ํา

ขอมูลจากแบบสอบถามชุดที่ ๔ สวนที่ ๒ ขอ ๔
นําคารอยละที่คํานวณไดไปเทียบกับเกณฑการ
ประเมินผลตัวชี้วัด

28 x ๑๐๐
88
= 31.82%

2.21

๒. ผลการประเมินรายองคประกอบ
๒.๑ สิ่งที่ปอนเขาไป (Input)
มีผลสําเร็จตามตัวชี้วัดในภาพรวม ในระดับสูง (คาเฉลี่ย 2.50 คะแนน) โดยประเด็นที่มีผลสําเร็จใน
ระดับสูง ไดแก กรอบแนวทางของยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ขอมูลสารสนเทศสําหรับการดําเนินการ งบประมาณสําหรับการดําเนินการ ไมมีประเด็นใดที่มีผลสําเร็จใน
ระดับต่ํา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑.๑ กรอบแนวทางของยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
มีผลสําเร็จตามตัว ชี้วัด (คาเฉลี่ยระดับ ความชัดเจนของสาระสําคัญและกรอบทิศทางของ
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ในทุกประเด็น) ในระดับสูง โดยความ
ชัดเจนของยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ตามความเห็นของหัวหนา
สวนราชการของหนวยงานที่เกี่ยวของ เห็นวาสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรฯ ไดแก วัตถุประสงค เปาประสงค
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ
หรือวิธีการดําเนินการ และแนวทางการดําเนินงานและการบริหารจัดการ มีระดับความชัดเจนมากนอยเพียงใด
ตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ จํานวนผูตอบระดับความชัดเจนของยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ประเด็น
๑. วัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตร
๒. เปาประสงคของแผนยุทธศาสตร
๓. ประเด็นยุทธศาสตร
๔. เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร
๕. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร
๖. กลยุทธหรือวิธีการดําเนินการ
๗. แนวทางการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
รวม (ประเด็นที่ ๑ – ๗)
คาเฉลี่ยคิดแบบเดียวกัน แตใชตัวเลขรวมของ
ทุกประเด็น

นอย
ที่สุด
-

ระดับความชัดเจน (คน)
นอย
ปาน
มาก
กลาง
5
1
4
1
4
1
5
2
4
1

2
1
7

4
5
31

มาก
ที่สุด
3
3
3
2
2
2
2
17

คาเฉลี่ย ระดับความ
(x)
ชัดเจน
4.38
4.25
4.13
4.13
4.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.00
4.13
4.16

มาก
มาก
มาก

ความเห็นเพิ่มเติม
ประเด็นเปาประสงคของยุทธศาสตร ความคิดเห็นเพิ่มเติมคือ การใชคําบางคําในยุทธศาสตร เชน งานที่มี

คุณคา ไมควรใสไวเนื่องจากมีผลกระทบกับความรูสึก
ประเด็นยุทธศาสตร ความคิดเห็นเพิ่มเติม คือ คนพิการถูกจัดเปนกลุมเปาหมาย แตยุทธศาสตรการพัฒนา
ฝมือแรงงานคนพิการไมมี
ประเด็นเปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นตัวชี้วัดและคาเปาหมายของประเด็นยุทธศาสตร
รวมทั้งเกณฑการใหคะแนน และแหลงขอมูล ประเด็นกลยุทธหรือวิธีการดําเนินการเพื่อใหยุทธศาสตรบรรลุผล
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สําเร็จ และประเด็นแนวทางการดําเนินงาน/การบริหารจัดการ ความคิดเห็นเพิ่มเติม คือ ทิศทางยังไมชัดเจน ทําให
นําไปสูการปฏิบัติยาก

๒.๑.๒ ขอมูลสารสนเทศสําหรับการดําเนินการ
มีผลสําเร็จตามตัวชี้วัดในภาพรวม ในระดับสูง (คาเฉลี่ย 2.50 คะแนน) โดยประเด็นที่มี
ผลสําเร็จในระดับ สูง ไดแ ก การจัดเก็บและรวบรวมขอมูลเพื่อใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แนว
ทางการบริ ห ารจั ดการแรงงานนอกระบบของจังหวัด และการวิเคราะหขอมู ล ยกเวน ความเหมาะสมของการ
มอบหมายผูรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลมีความรูความสามารถในระดับปานกลาง ไมมีประเด็นที่มีผลสําเร็จใน
ระดับต่ํา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด : มีฐานขอมูลในการวางแผนสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ มี
ผลสําเร็จในระดับสูง โดยจังหวัดมีการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับงานแรงงานนอกระบบสําหรับ
ใชประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวทางการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบของจังหวัด
ตามตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ ขอมูลที่เกี่ยวของกับงานแรงงานนอกระบบของจังหวัดที่มีการจัดเก็บและรวบรวมไว
ชื่อขอมูล
ขอมูลที่รวบรวมจากหนวยงานอื่น

จํานวน

หนวยงานเจาของขอมูล

ขอมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดตาก

สํานักงานสถิติจังหวัดตาก

ขอมูลผูประกอบการ OTOP/ขอมูล จปฐ.

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

ขอมูลการสงเสริมการมีงานทํา/การรับงานไปทําทีบ่ าน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดตาก

ขอมูลแรงงานนอกระบบ/กลุมเกษตรกร

ขอมูลการพัฒนา ฝมือแรงงานนอกระบบ

สํานักงานสวัสดิการคุมครองแรงงานจังหวัด
ตาก
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดตาก
สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดตาก

ขอมูลผูประกันตน มาตรา 40

สํานักงานประกันสังคม จังหวัดตาก

ขอมูลคนพิการ/คนสูงอายุ

ขอมูลที่หนวยงานดําเนินการจัดเก็บเอง
ขอมูลแรงงานนอกระบบ
ขอมูลเครือขายแรงงานนอกระบบ

1,414 คน

-

178,726 คน

-

-

มีการปรับปรุงฐานขอมูลแรงงานนอกระบบและเครือขาย ปละ 1 ครั้ง
ตัว ชี้ วัด : มี การนํา ข อมู ลที่ร วบรวมไวไ ปใช ป ระโยชน ในการวิ เคราะหเพื่ อใชป ระกอบการจั ด ทํ า
ยุทธศาสตรฯ จังหวัด มีผลสําเร็จในระดับสูง โดยขอมูลที่รวบรวมมามีความครบถวนเพียงพอสําหรับนํามาใช
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ในการวางแผนการดําเนินงานและบริหารจัดการแรงงานนอกระบบของจังหวัดอยูในระดับสูง ขอมูลที่ยังขาด
ไดแก 1. ขอมูลแรงงานนอกระบบที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไวกับสํานักงานเกษตร และ 2. ขอมูลผูลงทะเบียนผูมี
รายไดนอย ซึ่งจังหวัดไดนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาใชในการวิเคราะหประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดในเรื่อง การสงเสริมความมั่งคง ขยายการคุมครองและหลักประกันทางสังคม
สงเสริมความรู พัฒนาฝมือแรงงาน และการมีงานทํา และการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ

ตัวชี้วัด : ระดับความรูความสามารถในการวิเคราะหขอมูลของผูรับผิดชอบงานแรงงานนอก
ระบบ จังหวัด มีผลสําเร็จในระดับปานกลาง โดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบมีความรูความสามารถในการวิเคราะห
ขอมูลในระดับปานกลาง ซึ่งทราบวามีขอมูลใดบางที่สําคัญและจําเปนตองใชบางสวน
๒.๑.๓ งบประมาณสําหรับดําเนินการ
มีผลสําเร็จตามตัวชี้วัด (งบประมาณที่จังหวัดไดรับมีความเหมาะสม) ในระดับปานกลาง โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สํานักงานแรงงานจังหวัดไดรับงบประมาณสําหรับดําเนินการขับเคลื่อนงาน
แรงงานนอกระบบ จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม เปนวงเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท รายละเอียดตามตารางที่
๓
ตารางที่ ๓ งบประมาณสําหรับดําเนินการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
แหลงงบประมาณ
งบประมาณจากตนสังกัด

โครงการ/กิจกรรม
โครงการบริหารจัดการแรงงานกลุมเฉพาะ(แรงงานนอก
ระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผูสูงอายุ)

งบพัฒนาจังหวัด

-

แหลงอื่นๆ (ระบุ)

-

วงเงิน (บาท)
90,000

โดยงบประมาณดังกลาว ไมเพียงพอ ตอการดําเนินการ ซึ่งสํานักงานแรงงานจังหวัดเห็นวา
โครงการ/กิจกรรม การจัดทําทะเบียนขอมูลแรงงานนอกระบบ และการรวมกลุมแรงงานนอกระบบ ควรไดรับ
งบประมาณเพิ่มเติม
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๒.๒ กระบวนการ (Process)
มีผลสําเร็จตามตัวชี้วัดในภาพรวม ในระดับสูง (คาเฉลี่ย 2.50 คะแนน) โดยประเด็นที่มีผลสําเร็จใน
ระดับสูง ไดแก การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบในจังหวัด การบูรณาการ
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกร/กลุม ผูนําและเครือขายแรงงานนอกระบบในจังหวัด
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรโดยใชแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดและแผนปฏิบัติ
การฯ จังหวัด ประเด็นที่มีผลสําเร็จในระดับต่ํา ไดแก การสรุปแนวทางการดําเนินการสงเสริม คุมครอง และ
พัฒนาแรงงานนอกระบบเปนตนแบบ (Model) ใหกับพื้นที่อื่นๆ เนื่องจาก จังหวัดตากยังไมไดดําเนินการ
จัดทําตนแบบ Model โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๒.๒.๑ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบในจังหวัด
มี ผ ลสํ า เร็ จ ตามตั ว ชี้ วั ด (คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารจั ด การแรงงานนอกระบบจั ง หวั ด เป น กลไก
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ อยางเขมแข็ง) ในระดับสูง โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
จังหวัดมีผลการขับเคลื่อนที่เปนรูปธรรม ไดแก
1) กํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดจนแลวเสร็จ
2) กํากับการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดจนแลวเสร็จ
3) มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติการฯ จังหวัดอยางเปน
ระบบ โดยมีสรุปผลการดําเนินงานประจําป
4) มีการวิเคราะหปญหาของแรงงานนอกระบบในจังหวัดและใหขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาตอ
กระทรวงเพื่อนําเสนอตอ คนช.

๒.๒.๒ การบูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกร/กลุม ผูนําและเครือขาย
แรงงานนอกระบบในจังหวัด
มีผลสําเร็จตามตัวชี้วัด (มีแนวทางการบูรณาการงานแรงงานนอกระบบระหวางหนวยงานภาครัฐ
เอกชน องคกร/กลุม ผูนําและเครือขายแรงงานนอกระบบในจังหวัด) ในระดับสูง โดยจังหวัดตาก ไดกําหนด
แนวทางการบูรณาการฯ ซึ่งมีแนวทางดังนี้ หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตากไดประชุมหารือ
เพื่อวางแผนและหาแนวทางการทํางานรวมกัน จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 และวันที่
19 มกราคม 2560 โดยที่ประชุมไดมอบหมายใหแกนนําอาสาสมัครแรงงานประชมสัมพันธใหแรงงานนอก
ระบบที่รอฤดูกาลในพื้นที่ทราบ และสมัครเขารวมกิจกรรมโดยประสานงานผานแกนนําอาสาสมัครแรงงาน
ซึ่งไดการบูรณาการในภารกิจสงเสริมสนับสนุนแรงงานนอกระบบใหเขมแข็ง มีการบูรณาการในเรื่อง แผนการ
ดําเนินงาน บุคลากร งบประมาณ และกลุมเปาหมายระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ มีหนวยงานที่มารวม
บูรณาการงานแรงงานนอกระบบของจังหวัด ไดแก ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดตาก สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ตาก และ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดตาก

๒.๒.๓ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรโ ดยใชแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
จังหวัดและแผนปฏิบัติการสงเสริมฯ
มีผ ลสํา เร็จ ตามตั ว ชี้วั ด (แผนยุ ทธศาสตร การบริ หารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดและ
แผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัด เปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
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บริหารจัดการแรงงานนอกระบบระดับชาติไปสูการปฏิบัติในพื้นที่) ในระดับสูง ซึ่งในการบริหารจัดการงาน
แรงงานนอกระบบจัง หวัด ตาก ไดใชแ ผนยุทธศาสตรการบริห ารจัด การแรงงานนอกระบบจังหวัด และ
แผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัด เปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
โดยยุทธศาสตรการบริห ารจัด การแรงงานนอกระบบฯ จังหวัด ไดมีความเชื่อ มโยงถายทอดมาจากแผน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบฯ ระดับชาติ ตามตารางที่ ๔
ตารางที่ ๔ ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบฯ จังหวัดกับ
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบฯ ระดับชาติ
ยุทธศาสตรฯ ชาติ
ยุทธศาสตรฯ จังหวัด
ประเด็น
เปาประสงค
ประเด็น
โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
ยุ ท ธศาสตร ที่ 1
ขยายขอบเขตการ
คุมครองและสราง
หลักประกันความ
มั่นคง

(1) ขยายความ
คุมครองและสราง
หลักประกันความ
มั่นคงในชีวิตใหกับ
แรงงานนอกระบบ
(2) ใหสัตยาบัน
อนุสัญญาองคการ
แรงงานระหวาง
ประเทศ (ILO) ฉบับที่
87 และ 98
(3) แรงงานนอก
ระบบเขาถึงระบบการ
จัดการจัดบริการอาชี
วอนามัยและความ
ปลอดภัยในการ
ทํางาน

สงเสริมความมั่งคง
ขยายการคุม ครอง
และหลักประกันทาง
สังคม

กลยุทธที่ 1 สงเสริมความรูดานสิทธิตาม
กฎหมายและความปลอดภัยในการทํางาน
(1) ตรวจและกํากับดูแลสถานประกอบกิจการ/
นายจาง/ผูจ างงานใหปฏิบัตติ ามกฎหมาย
คุมครองแรงงาน
(2) โครงการแกไขปญหาการคามนุษยดาน
แรงงานในกิจการกลุมเสี่ยงและการใชแรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวราย
(3) ตรวจและกํากับดูแลใหสถานประกอบ
กิจการ/หนวยงานรัฐวิสาหกิจใหปฏิบัติตาม
(4) มาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(5) โครงการสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน
ตามกฎหมายและนอกเหนือกฎหมาย
(6) โครงการกระทรวงแรงงานเคลือ่ นที่
(7) โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขาย
อาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของ
กระทรวงแรงงาน
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการขยายความคุมครอง
ประกันสังคมแกแรงงานนอกระบบ
(1) ขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบที่สมัครเปน
ผูประกันตนมาตรา 40
(2) จัดบริการสิทธิประโยชนสําหรับผูประกันตน
มาตรา 40
(3) โครงการประกันสังคมเยีย่ มผูป ระกันตนที่
ปวยและผูประกันตนที่ทุพลภาพ
(4) โครงการประชุมชี้แจงใหความรูงาน
ประกันสังคม
(5) โครงการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและ
เผยแพรความรูด านประกันสังคม

แรงงานนอก
ระบบมีความ
มั่งคงและมี
หลักประกัน
ทางสังคม
ในป พ.ศ.
2559 มี
จํานวน
แรงงานนอก
ระบบไดรับ
ความรูและ
สงเสริมความ
ปลอดภัยใน
การทํางาน
800 คน
มีจํานวน
แรงงานนอก
ระบบไดรับ
ความคุมครอง
จาก
ประกันสังคม
17,000 คน
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ยุทธศาสตรฯ ชาติ
ประเด็น
เปาประสงค
ยุทธศาสตร
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2
เสริ ม สร า งองค
ความรูและพัฒนา
สมรรถนะแรงงาน
นอก ร ะบ บ เ พื่ อ
ขยายโอกาสการมี
ทํางาน
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แรงงานนอกระบบ
ไดรับการสงเสริมการ
มีงานทํา มีมาตรฐาน
สมรรถนะ
(Competency
Standard) สูงขึ้น

ประเด็น
ยุทธศาสตร
สงเสริมความรู
พัฒนาฝมือแรงงาน
และการมีงานทํา

ยุทธศาสตรฯ จังหวัด
โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธที่ 1 สงเสริมความรูการแนะแนว
อาชีพและการมีงานทํา
(1) โครงการสงเสริมการมีงานทําอยางยั่งยืน
(2) โครงการบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ
(3) โครงการแนะแนวอาชีพ
(4) การใหบริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
(5) โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะ
ฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ดานอาชีพ (กิจกรรมจางงานเรงดวน)
(6) โครงการสงเสริมและพัฒนายานธุรกิจ
สรางสรรคสยามอัญมณีแมสอด
(7) โครงการสงเสริมและพัฒนาตลาดสินคา
เกษตรอินทรียจ ังหวัดตาก
(8) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บําบัดทุกข บํารุง
สุข สรางรอยยิ้มใหกับประชาชน จังหวัดตาก
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
(1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของ
แรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
(2) โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาเพื่อเตรียม
ความพรอมคนหางานที่ตองการไปทํางาน
ตางประเทศ
(3) โครงการฝกอบรมผูประกอบอาหารรองรับ
ครัวไทยสูครัวโลก
(4) โครงการพัฒนาแรงงานที่ถูกเลิกจาง/
วางงาน แรงงานใหม ผูสูงอายุ ผูพกิ าร และ
แรงงานนอกระบบใหไดรับการพัฒนาทักษะฝมือ
ในการประกอบอาชีพ
(5) โครงการยกระดับฝมือและศักยภาพแรงงาน
(6) โครงการทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงาน
(7) โครงการฝกอบรมฝมือแรงงานรองรับการ
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
(8) โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะ
ฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ดานอาชีพ (กิจกรรมพัฒนาทักษะฝมือ)
(9) โครงการสงเสริมการเรียนรูทนุ ชุมชนและ
พัฒนากลุมอาชีพ
(10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผูผ ลิต/
ผูประกอบการ OTOP
(11) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
ผูผลิตผูประกอบการ OTOP รายใหม

เปาหมาย
แรงงานนอก
ระบบไดรับ
การพัฒนา มี
งานทํา และมี
รายไดเพิ่มขึ้น
ในป พ.ศ.
2559 มี
จํานวน
แรงงานนอก
ระบบไดรับ
การพัฒนา
และสงเสริม
การมีงานทํา
600 คน
และมี ร อ ยละ
ของแรงงาน
นอกระบบที่
ไ ด รั บ ก า ร
พั ฒ นามี ง าน
ทํ า ห รื อ มี
รายไดร อ ยละ
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ยุทธศาสตรฯ ชาติ
ประเด็น
เปาประสงค
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 3
เพิ่มสมรรถนะการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
แรงงานนอก
ระบบ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

(1) มีองคกรหลักใน เพิ่มสมรรถนะการ
การบริหารจัดการดาน บริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ
แรงงานนอกระบบ
(2) มีระบบขอมูล
และสารสนเทศดาน
แรงงานนอกระบบ
สนับสนุนการทํางาน
มีเครือขายแรงงาน
นอกระบบเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรฯ จังหวัด
โครงการ/กิจกรรม
(12) พัฒนาศักยภาพกลุมผูผลิตชุมชนและ
ผลิตภัณฑ OTOP โดยเครือขาย
องคความรู KBO จังหวัด
(13) โครงการฝกอาชีพเพื่อประชาชน
(14) โครงการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานคน
พิการเขาสูส ถานประกอบการ/
การจางงานคนพิการ
(1) ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดทําแผนการ
ทํางานแรงงานนอกระบบ
(2) โครงการกระทรวงแรงงานเยีย่ มแรงงานนอก
ระบบในพื้นที่
(3) โครงการสงเสริมความรูการบริหารจัดการ
กลุมแรงงานนอกระบบ
(4) โครงการเสริมสรางเครือขายแรงงานนอก
ระบบ

เปาหมาย

มีภาคี
เครือขายการ
ทํางานรวมกัน
ในป พ.ศ.
2559 มีภาคี
เครือขาย
แรงงานนอก
ระบบ
มีแผนการ
ทํางาน
เชิงบูรณาการ
รวมกัน
จํานวน 1
แผน

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบของจังหวัด ไดดําเนินการโดย
1) ยกรางแผนยุทธศาสตรฯ
2) มีการเปดโอกาสใหผเู กี่ยวของมาใหความคิดเห็นตอการจัดทําแผนยุทธศาสตรตอชองทางตางๆ เชน
จัด ประชุมระดมความคิดเห็น มีหนังสือสอบถามความคิดเห็น การสอบถามความคิดเห็น เปนตน
3) ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการฯ จังหวัด
4) ผานความเห็นชอบจากผูว าราชการจังหวัด
5) จัดสงแผนยุทธศาสตรฯ จังหวัด ใหกระทรวงแรงงานทราบ
(การดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด โดย
ดําเนินการตามหลักของการจัดทํายุทธศาสตร ไดแก การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตร (SWOT
Analysis) การกําหนดวิสัยทัศ น พัน ธกิจ เปาประสงคข องยุทธศาสตร และจัด ทํ ายุทธศาสตร (ประเด็ น
ยุทธศาสตร วัต ถุป ระสงค/เปาประสงคของประเด็น ยุทธศาสตร ตัว ชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ แผนงาน/
โครงการและเปาหมาย ซึ่งไดเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของมาใหความเห็นตอการจัดทํายุทธศาสตร โดยการจัด
ประชุ ม การใช แ บบสอบถามแสดงความคิ ด เห็ น และแผนยุ ท ธศาสตร ไ ด ผ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559)
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ทั้งนี้ หัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและหัวหนาสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของในจังหวัดสวน
ใหญเห็นวากรอบแนวทางตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบของจังหวัดมีความครอบคลุม
ภารกิจของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัด และสวนใหญเห็นวายุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบของจังหวัดมีความเหมาะสม
สํ า หรั บ การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารส ง เสริ ม คุ ม ครอง และพั ฒ นาแรงงานนอกระบบจั ง หวั ด
ไดดําเนินการโดย
1) ยกรางแผนยุทธศาสตรฯ
2) มีการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมาใหความคิดเห็นตอการจัดทําแผนยุทธศาสตรตอชองทางตางๆ
เชน จัดประชุมระดมความคิดเห็น มีหนังสือสอบถามความคิดเห็น การสอบถามความคิดเห็น
เปนตน
3) ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการฯ จังหวัด
4) ผานความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด
5) จัดสงแผนยุทธศาสตรฯ จังหวัด ใหกระทรวงแรงงานทราบ
ซึ่งเปาหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการฯ ไดตอบผลการดําเนินงานถึงเปาหมาย
ของยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบของจังหวัดอยางครบถวน หัว หนาสว นราชการสัง กัด
กระทรวงแรงงานและหัวหนาสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของในจังหวัดสวนใหญเห็นวาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการฯ ไมครอบคลุมภารกิจของทุกหนว ยงานที่เกี่ยวของในจังหวัด และสวนใหญเห็น วา
แผนปฏิบัติการฯ มีความเหมาะสม
๒.๒.๔ การจัดทําตนแบบ (Model) สงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ
มีผลสําเร็จตามตัวชี้วัด (มีการจัดทําตนแบบ (Model) การดําเนินการสงเสริม คุมครอง และ
พัฒนาแรงงานนอกระบบ) ในระดับต่ํา โดยจังหวัดตาก ยัง ไมไดดําเนินการจัดทําตนแบบ (Model) การ
ดําเนินการสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แตจังหวัดไดมีแนวทางสงเสริม คุมครอง และพัฒนา
แรงงานนอกระบบในรูปแบบที่ไมใช Model ซึ่งไดดําเนินการโดยสํารวจ/ประชุม/หารือเพื่อดูความตองการในการ
พัฒนากลุม ใหการสงเสริมกลุมใหเขมแข็ง และติดตามผลการดําเนินการ

๒.๓ ผลงาน (Output) หรือผลผลิต (Product)
มีผลสําเร็จตามตัวชี้วัดในภาพรวม ในระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ย 2.10 คะแนน) โดยประเด็น
ที่มีผลสําเร็จในระดับ สูง ไดแ ก ผลการดํ าเนิน งานสง เสริม คุ มครอง และพัฒ นาแรงงานนอกระบบตาม
เปาหมายในแผนยุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด ประเด็นที่มีผลสําเร็จในระดับปานกลาง ไดแก
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบในพื้นที่ ประเด็นที่มีผลสําเร็จในระดับต่ํา
ไดแก ฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ การนํา Model ไปสูการปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้น และแรงงานนอกระบบที่
ไดรับการชวยเหลือ เนื่องจาก จังหวัดตากยังไมไดดําเนินการจัดทําตนแบบ Model โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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๒.๓.๑ ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบในพื้นที่
มีผลสําเร็จตามตัวชี้วัด (ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบ) ใน
ระดับปานกลาง โดยในป ๒๕๕๙ มีผลการดําเนินงานภายใตการบริหารจัดการของคณะอนุกรรมการฯ ที่ทําให
แรงงานนอกระบบไดรับความรู มีทักษะและโอกาสในการประกอบอาชีพมากขึ้น มีหลักประกันทางสังคม ดังนี้
๑) สรางการรับรู โดยมีแรงงานนอกระบบไดรับประโยชน 51,740 คน
๒) สรางหลักประกันทางสังคม โดยมีแรงงานนอกระบบไดรับประโยชน 24,267 คน
๓) ขยายการคุมครอง โดยมีแรงงานนอกระบบไดรับประโยชน ...-.... คน
๒.๓.๒ การดําเนินงานสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบตามเปาหมายในแผนยุทธศาสตรฯ
และแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด
มีผลสําเร็จตามตัวชี้วัดในภาพรวม ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 1.80 คะแนน) โดยประเด็น
ที่มีผลสําเร็จในระดับสูง ไดแก การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
ประเด็นที่มีผลสําเร็จในระดับต่ํา ไดแก ฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ การนํา Model ไปสูการปฏิบัติและผลที่
เกิดขึ้น และแรงงานนอกระบบที่ไดรับการชวยเหลือ เนื่องจาก จังหวัดตาก ยังไมไดดําเนินการจัดทําตนแบบ
(Model) การดําเนินการสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด : รอยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสงเสริมฯ ที่ไดมีการดําเนินการ มี
ผลสําเร็จในระดับสูง ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดตากมีโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติการ
สงเสริมฯ จํานวนทั้งสิ้น 51 โครงการ/กิจกรรม ไดมีการดําเนินการจํานวน 51 โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอย
ละ 100 ประกอบดวย สํานักงานแรงงานจังหวัด จํานวน 27 โครงการ สํานักงานจัดหางาน จํานวน 2 โครงการ
สํานักงาน/สถาบันพั ฒนาฝมื อแรงงาน จํ านวน 4 โครงการ สํ านั กงานประกันสั งคม จํ านวน 5 โครงการ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด จํานวน 5 โครงการ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย จํานวน 5 โครงการ สํานักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 6 โครงการ ยกเวน สํานักงานเกษตรและสหกรณ
การเกษตรที่ไมมีการนําแผนปฏิบัติการมาใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ

ตัวชี้วัด : รอยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสงเสริมฯ ที่ไดมีการดําเนินการมีผล
การดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนด มีผลสําเร็จในระดับสูง ซึ่งโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
สงเสริมฯ ที่ดําเนินการโดยสํานักงานแรงงานจังหวัดจํานวน 27 โครงการ/กิจกรรม มีผลการดําเนินงานตาม
เปาหมายที่กําหนดจํานวน 27 โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100
ตัวชี้วัด : ฐานขอมูลแรงงานนอกระบบมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น มีผลสําเร็จในระดับต่ํา ซึ่ง
จังหวัดตาก มีจํานวนแรงงานนอกระบบทั้งสิ้น 266,231 คน (ขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ ณ ป 2558)
และ ในป ๒๕๕๙ สํานักงานแรงงานจังหวัดไดดําเนินการรวบรวมและบันทึกขอมูลในฐานขอมูลแรงงานนอก
ระบบ จํานวน 1,414 คน หรือคิดเปนรอยละ 0.53 ของจํานวนแรงงานนอกระบบทั้งหมด
49

ตัวชี้วัด : แรงงานนอกระบบไดรับประโยชนจากการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบในพื้นที่ มี
ผลสําเร็จในระดับ ต่ํา ซึ่งจากการสอบถามแรงงานนอกระบบตัวอยาง จํานวน 88 คน ที่มาใช บริการกับ
หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด พบวา เคยใชบริการจากสํานักงานแรงงานจังหวัด จํานวน 15 คน
ไดแกเรื่อง การเขารวมโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝกมือ โครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดาน
อาชีพ กิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาทักษะฝมือ โครงการสาน สรางเสริมสุขแรงงานไทย การฝกอาชีพและการ
สอบถามเกี่ยวกับลูกจาง จากศูนยประสานงานและสนับสนุนเครือขายแรงงานนอกระบบจังหวัด จํานวน 0 คน
จากศูนย บริการร วมกระทรวงแรงงาน จํ านวน 7 คน ไดแกเรื่อง การฝกอบรมอาชีพ การหางานทํ า จาก
สํานักงานจัดหางานจังหวัด จํานวน 17 คน ไดแกเรื่อง แรงงานตางดาว การทํางานในตางประเทศ การรับ
สมัครงงาน การอบรมสงเสริมอาชีพ การสงเสริมการมีงานทํา จากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด/สํานักงาน
พัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด จํานวน 23 คน ไดแกเรื่อง การฝกอบรมอาชีพตัดเย็บเสื้อผา การทําขนมไทย การแปร
รูปอาหาร การฝกอบรมภาษาอังกฤษ การนวดแผนไทย การเตรียมความพรอมเขาทํางาน การฝกอบรมชางเสริมสวย

จากสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด จํานวน 5 คน ไดแกเรื่อง เด็กแรกเกิด สิทธิประโยชนการ
คุมครองแรงงาน และการไมไดรับความเปนธรรมในการทํางาน และจากสํานักงานประกันสังคมจังหวัด จํานวน
28 คน ไดแกเรื่อง สิทธิประโยชนประกันสังคม มาตรา 40 มาตรา 33 มาตรา 39 การรับเงินทดแทน และ
การออมเงิน โดยกลุมแรงงานนอกระบบที่มาใชบริการกับหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานดังกลาว ใน
ภาพรวมเห็นวาการใหบริการของหนวยงานตรงความตองการอยูในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.43 คะแนน) โดย
เห็นวา ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน ใหบริการตรงตามความตองการมากที่สุด อยูในระดับมากที่สุด (5
คะแนน) และมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.67
คะแนน) โดยมีความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน มากที่สุด อยูในระดับมาก
ที่สุด (5 คะแนน) รายละเอียดตามตารางที่ ๕
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ตารางที่ ๕ ความคิดเห็นของแรงงานนอกระบบเกี่ยวกับการบริการของหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด
หนวยงาน

สนง.แรงงาน
จังหวัด
ศูนยประสานงาน
และสนับสนุน
เครือขายแรงงาน
นอกระบบจังหวัด
ศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน
สนง.จั ด หางาน
จังหวัด
สถาบัน/สนง.
พัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัด
สนง.สวัสดิการ
และคุมครอง
แรงงานจังหวัด
สนง.ประกัน
สังคมจังหวัด

นอย
ที่สุด
(คน)
-

การบริการตามความตองการ
นอย
ปาน
มาก มากที่สุด เฉลี่ย
กลาง
(คน)
(คน)
(คน)
(คน) (คะแนน)
1
6
7
4.43

นอย
ที่สุด
(คน)
-

ความพึงพอใจตอการใหบริการ
นอย
ปาน
มาก มากที่สุด เฉลี่ย
กลาง
(คน)
(คน)
(คน)
(คน) (คะแนน)
2
4
8
4.43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

5.00

-

-

-

-

7

5

-

-

2

2

13

4.65

-

-

2

2

13

4.65

-

-

-

4

18

4.82

-

-

1

5

17

4.70

-

2

-

1

1

3.25

-

-

-

1

3

4.75

-

-

2

12

13

4.41

-

-

2

9

16

4.52

ทั้งนี้ แรงงานนอกระบบตัวอยางไดรับประโยชนจากการสงเสริม คุมครอง และพัฒนาจาก
หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน คือ ไดงานทํา 30 คน มีรายไดเพิ่มขึ้น 4 คน เดือนละตั้งแต ๒,๐๐๐ บาท
และไดรับสิทธิประโยชนจากการเปนผูประกันตน มาตรา 40 (สมัครใหมปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ (ตั้งแต ๑
ตุลาคม ๒๕๕๘)) 28 คน โดยจํานวนแรงงานนอกระบบตัวอยางมีรายไดเพิ่มขึ้นและ/หรือเปนผูประกันตนมาตรา
๔๐ ทั้งสิ้น 28 คน หรือคิดเปนรอยละ 31.82 ของแรงงานนอกระบบตัวอยางทั้งหมด
นอกจากนี้ แรงงานนอกระบบตั ว อย า ง เห็ น ว า กระทรวงแรงงานควรให ค วามสํ า คั ญ การ
ดําเนินการเพื่อใหแรงงานนอกระบบมีหลักประกันความมั่นคงในการทํางานในเรื่อง คาตอบแทนที่เหมาะสม
และมั่นคง มากที่สุด รองลงมาไดแกเรื่อง หลักประกันทางสังคม สวัสดิการที่ดีในการทํางาน การคุมครองตาม
กฎหมายคุมครองแรงงาน และความปลอดภัยในการทํางาน ตามลําดับ โดยแรงงานนอกระบบทุกอาชีพ เห็นวา
กระทรวงแรงงานควรใหค วามสํ า คั ญ การดํ า เนิ น การในเรื่ อ ง ค า ตอบแทนที่ เ หมาะสมและมั่ น คง มากที่ สุ ด
รายละเอียดตามตารางที่ ๖
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ตารางที่ ๖ เรื่องที่แรงงานนอกระบบเห็นควรใหกระทรวงแรงงานใหความสําคัญดําเนินการ
อาชีพ
คาขาย

พาหนะรับจาง

เกษตรกร

หัตถกรรม/
OTOP
บริการ

อื่นๆ ไดแก ........

เรื่องที่เห็นควรใหกระทรวงแรงงานใหความสําคัญดําเนินการ
อันดับ ๑
อันดับ ๒
อันดับ ๓
อันดับ ๔
อันดับ ๕
คาตอบแทนที่ หลักประกันทาง สวัสดิการที่ดีใน การคุมครองตาม ความปลอดภัย
เหมาะสมและ
สังคม
การทํางาน
กฎหมาย
ในการทํางาน
มั่นคง
คุมครองแรงงาน
คาตอบแทนที่ สวัสดิการที่ดีใน หลักประกันทาง ความปลอดภัย การคุมครองตาม
เหมาะสมและ
การทํางาน
สังคม
ในการทํางาน
กฎหมาย
มั่นคง
คุมครองแรงงาน
คาตอบแทนที่ สวัสดิการที่ดีใน หลักประกันทาง การคุมครองตาม ความปลอดภัย
เหมาะสมและ
การทํางาน
สังคม
กฎหมาย
ในการทํางาน
มั่นคง
คุมครองแรงงาน
คาตอบแทนที่ สวัสดิการที่ดีใน หลักประกันทาง การคุมครองตาม ความปลอดภัย
เหมาะสมและ
การทํางาน
สังคม
กฎหมาย
ในการทํางาน
มั่นคง
คุมครองแรงงาน
คาตอบแทนที่ หลักประกันทาง สวัสดิการที่ดีใน การคุมครองตาม ความปลอดภัย
เหมาะสมและ
สังคม
การทํางาน
กฎหมาย
ในการทํางาน
มั่นคง
คุมครองแรงงาน
-

ในป 2559 ไมมีแรงงานนอกระบบที่รองทุกขรองเรียนกับหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับปญหา
และความตองการ รายละเอียดตามตารางที่ ๗
ตารางที่ ๗ การรองทุกขรองเรียนดานปญหาและความตองการของแรงงานนอกระบบตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงาน
เรื่อง
สังกัดกระทรวงแรงงาน
สรง.
สจจ.

-

สพร./ศพจ.

-
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ปญหา
จํานวน (คน)

การใหความ
ชวยเหลือ

เรื่อง

ความตองการ
จํานวน (คน)

การใหความ
ชวยเหลือ

หนวยงาน
เรื่อง
สรจ.

-

สปจ.

-

ปญหา
จํานวน (คน)

การใหความ
ชวยเหลือ

เรื่อง

ความตองการ
จํานวน (คน)

การใหความ
ชวยเหลือ

หนวยงานนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน
-

นอกจากการใชบริการดานแรงงานจากหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานแลว แรงงานนอกระบบ
ตัวอยางยังไดใชบริการกับหนวยงานหรือองคกรอื่นอีกดวย คือ
การฝกอาชีพ ไดแก องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สํานักงานเทศบาล โรงพยาบาล สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตร
จังหวัด อุสาหกรรม และวิทยาลัยการอาชีพ
หางานทํา ไดแก ที่ทําการบานกํานัน
ความปลอดภัยในการทํางาน ไดแก สถานีตํารวจภูธรเมืองตาก
การประกันสุขภาพ การประกันชราภาพ ไดแก สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และ
โรงพยาบาล
การออม ได แ ก กองทุ น หมู บ า น ธนาคารการเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร (ธกส.)
ธนาคารกรุงไทย และกลุมสัจจะออมทรัพย
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บทที่ ๕
ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ
การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อทราบผลสําเร็จของการดําเนินการขับเคลื่อนงานแรงงานนอก

ระบบ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของจังหวัด ปงบประมาณ ๒๕๕๙ รวมทั้ง ใหไ ด
ขอ เสนอแนะในการปรับ ปรุง และพัฒ นาการดํา เนิน การขับ เคลื่อนงานแรงงานนอกระบบในจัง หวัด ที่มี
ประสิทธิภาพและสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของจังหวัด ซึ่งจากการวิเคราะหผลการประเมินตามบทที่ ๔
พรอมทั้งความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูที่เกี่ยวของ สรุปปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะไดดังนี้
ตารางที่ 5.1 สรุปปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค
ดานสิ่งที่ปอนเขาไป (Input)
1) ความชัดเจนของสาระสําคัญและกรอบทิศทาง
ของยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบ พ.ศ. 2555-2559

ขอเสนอแนะ
กระทรวงแรงงานตองผลักดันใหรัฐบาลมีนโยบายใหเปน
วาระแหงชาติและประชาสัมพันธสรางการรับรูในทุกภาค
สวนเนื่องจากจํานวนแรงงานนอกระบบที่ยังไมมีสวัสดิการ
และเปนตัวเลขจากสํานักงานสถิติ 20 ลานคน ขึ้น
ทะเบี ย นเป น ผู ป ระกั น ตนตามมาตรา 40
แห ง
พระราชบัญญัติประกันสังคมเพียง 2.2 ลานคน คิดเปน
รอยละ 11 และประการสําคัญตองไมปดกันในเรื่องของ
อายุแรงงานนอกระบบที่จะเขามาในระบบประกันสังคม
เนื่องจากประเทศไทยกําลังจะเขาสูสังคมผูสูงอายุและเปน
กลุ ม ที่ ต อ งได รั บ การดู แ ลโดยเฉพาะเรื่ อ งสุ ข ภาพเงิ น
ทดแทนการขาดรายได

2) การจัดทําฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ

1). ปรับปรุง/จัดทําฐานขอมูลแรงงานนอกระบบอาชีพ 1.
คาขาย 2. พาหนะรับจาง 3. เกษตรกร 4. หัตกรรม 5.
บริการ (ระบุอาชีพที่บริการ) 6. กลุมรับงานไปทําที่บาน
เพื่อ สํารวจความตอ งการใหสง เสริ ม /พั ฒ นาให เขม แข็ ง
เขาถึงหลักประกันทางสังคมได

3) งบประมาณในการสงเสริมแรงงานนอกระบบให
เขมแข็ง

บูรณการการทํางานกับหนวยงานที่มีงบประมาณในการ
สนับสนุน

54

ปญหา/อุปสรรค
ดานกระบวนการ (Process)
1) การสงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อนแรงงานนอก
ระบบ

ขอเสนอแนะ

1). การขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบในพื้นที่ควร
ดําเนินการสงเสริมใหแรงงานนอกระบบมีการรวมกลุม/
สรางเครือขายแรงงานนอกระบบโดยควรมีงบประมาณใน
การขับเคลื่อนการสรางเครือขาย/การสงเสริมกลุมแรงงาน
นอกระบบให เ ข ม แข็ ง มากกว า นี้ ซึ่ ง ผ า นมาได รั บ การ
สนับสนุนงบประมาณนอยจึงทําใหไมสามารถลงพื้นที่เพื่อ
เขาไปสงเสริมกลุมแรงงานนอกระบบใหเขมแข็งไดมากจึง
เป น ข อ จํ า กั ด ทํ า ให แ รงงานนอกระบบยั ง ไม ไ ด รั บ การ
พัฒนาเทาที่ควรจะเปน
2) เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดตากเปน 1) ประชาสัมพันธผานเครือขายอาสาสมัครแรงงานนอก
พื้ น ที่ ภู เ ขาสู งและทํ า การเกษตรส งผลกระทบเรื่อ ง ระบบแกนนําชุ มชนเพื่อความรว มมือในการจัดเก็บ เงิ น
การเดิ น ทางลากรจั ด เก็ บ เงิ น สบทบ โครงสร า ง สมทบ มาตรา 40 และแจงขอมูลขาวสารของสมาชิกใน
พื้นฐานที่เปน Families ตางๆ ยังไมทั่วถึง
พื้นที่หางไกล
2) สรางแรงจูงใจแกอาสาสมัครแรงงานอกระบบและ
เครื อขายเขารวมประชุมสัมมนาประกาศเกียรติคุณ ยก
ยองชมเชย และมอบรางวัล
ดานผลงาน (Output) หรือผลผลิต (Product)
1) แรงงานนอกระบบมีจํานวนมากและอยูหางไกล 1) ประสานความรวมมือกับอาสาสมัครแรงงานนอกระบบ
ในพื้ น ที่ ใ นการสร า งการรั บ รู ถึ ง บทบาทหน า ที่ ข อง
ไมคอยไดรับรูถึงบทบาทหนาที่ของสํานักงาน
หนวยงานตางๆ (สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สวัสดิการและคุมครองจังหวัดตาก
จังหวัดตาก) และใหคําแนะนําชวยเหลือเบื้องตนกอนสง
ให เจาหนาที่ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดตากดําเนินตามกฎหมาย
2) การคุมครองแรงงานนอกระบบควรเปนการสงเสริมให
คามรูใหไดมีโอกาสในการทํางานสรางรายไดใหแรงงาน
นอกระบบไดรับคาตอบแทนการทํางานอยางเหมาะสม
ควบคูไปกับการบังคับใชกฎหมายพาไปกําหนดสิทธิและ
หนาที่ระหวางนายจางและลูกจางแรงงานนอกระบบ (เชน
งานเกษตร)ใหตองปฏิบัติตอกัน และอยูหางไกลหนวยงาน
ของรัฐ หนวยงานของรัฐ เชน สํานักงานสวัส ดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัดตาก ก็จะไมสามารถไปบังคับใช
กฎหมายไดอยางทั่วถึง
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