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ซงมงในปีงบประมาณ พึ.ศ. 2563 กำาหนดเปาาหมายร้อยละความพึงงพึอใจของผู้ร้ับบรกิารและผู้ม้้สววนได้สววนเส้ย
ไมวตัมำากววาร้อยละ 88 และการพึัฒนาคุณภาพึการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 3 การมุวงเน้น
ผู้ร้บับรกิารและผู้ม้ส้ววนไดส้ววนเสย้ กำาหนดให้สววนราชีการตั้องม้การวัดความพึงงพึอใจและไมวพึงงพึอใจ ความผู้กพึัน
และความคาดหวังของผู้้รับบริการและผู้้ม้สววนได้สววนเส้ย ซงมงกำาหนดตัวัชี้ววดัไวว้วา รอ้ยละของความพึงงพึอใจของผู้ร้บั
บรกิารไมวตัมำากววารอ้ยละ 85 และรอ้ยละความไมวพึงงพึอใจของผู้ร้บับรกิารไมวเกนิรอ้ยละ 10 ดงันัวน กรมจงงมอบหมาย
ให้ทีุกหนววยงานในสังกัดกรมทีัมวประเทีศสำารวจความพึงงพึอใจในการให้บริการ โดยการจัดเกบบข้อม้ลจาก
ผู้้มารบับรกิารตัามแบบสอบถามที้มกรมกำาหนดในรป้แบบออนไลน์ (QR CODE) ซงมงทีำาให้ทีราบถงงความพึงงพึอใจและ
ไมวพึงงพึอใจในการให้บรกิาร ความผูก้พึนัและความคาดหวงัที้มม้ตัวอกรม ตัลอดจนสามารถนำาผูลการสำารวจและ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บรกิารของหนววยงานในสังกดั

การสำารวจความพึงงพึอใจของผู้ร้บับรกิารและผู้ม้ส้ววนไดส้ววนเสย้ที้มมาตัดิตัวองานหรอืมารบับรกิาร
จากหนววยงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครัวงน้ว ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจำานวน 5,697 แบบ
จาก 111 หนววยงาน พึบววา ผู้ต้ัอบแบบสอบถามสววนใหญวเป็นเพึศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 54.12 มอ้าชีพ้ึเป็นลก้จา้ง/
พึนักงานบรษัิทีมากที้มสดุ คดิเป็นรอ้ยละ 76.74 และสววนใหญวมาใชีบ้รกิารในการขอคำาปรงกษา ดา้นคุม้ครองแรงงาน
เรืมองควาตัอบแทีนในการทีำางาน คิดเป็นร้อยละ 30.60 ผู้ต้ัอบแบบสอบถามม้ความพึงงพึอใจในการให้บริการ
ของกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานภาพึรวมทีัมวประเทีศ คดิเป็นรอ้ยละ 92.15 ซงมงสง้กววาเกณฑต์ัามตัวัชี้ววดั
แผูนปฏิบัิตัริาชีการ ระยะ 3 ปี (พึ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสง้กววาเกณฑ์
การพึัฒนาคณุภาพึการบรหิารจดัการภาครฐั 4.0 (PMQA 4.0)

ในภาพึรวมทีัมวประเทีศ ผู้ต้ัอบแบบสอบถามมค้วามพึงงพึอใจในการให้บรกิารของกรมสวสัดกิาร
และคุม้ครองแรงงานในแต่ละข้อคำถถถม เรียยงลำถดับจบจถกมถกที่ยุสุดไดับไปน้อยที่ยุสุดไดับไดับด้ับจงนยน

     1) ข้อคำาถามที้ม 4 เจา้หน้าที้มให้บรกิารดว้ยความสภุาพึ เป็นมติัร อธัยาศยัด ้เตับมใจให้บรกิาร
ม้ความพึงงพึอใจในการให้บรกิาร คิดเป็นร้อยละ 93.69 ของคะแนนเตับม 

     2) ข้อคำาถามที้ม 3 เจา้หน้าที้มให้คำาแนะนำาหรอืตัอบข้อซักถามไดช้ีดัเจน ตัรงตัามความตัอ้งการ
มค้วามพึงงพึอใจในการให้บรกิาร คิดเป็นร้อยละ 93.28 ของคะแนนเตับม 

     3) ข้อคำาถามที้ม 2 การให้บรกิารมค้วามโปรวงใส ไมวเลอืกปฏิบัิตั ิและเป็นธรรม ม้ความพึงงพึอใจใน
การให้บริการ คดิเป็นร้อยละ 92.95 ของคะแนนเตับม 

     4) ข้อคำาถามที้ม 7 วันและเวลาเปิด - ปิดให้บริการม้ความเหมาะสม ม้ความพึงงพึอใจใน
การให้บริการ คดิเป็นร้อยละ 92.13 ของคะแนนเตับม 

     5) ข้อคำาถามที้ม 5 สถานที้มให้บรกิารมค้วามสะดวก สะอาด และเป็นระเบ้ยบ ม้ความพึงงพึอใจใน
การให้บริการ คดิเป็นร้อยละ 92.03 ของคะแนนเตับม 

     6) ข้อคำาถามที้ม 1 ขัวนตัอนในการให้บรกิารไมวยุวงยาก ไมวซับซ้อน สะดวกรวดเรบว ม้ความพึงงพึอใจ
ในการให้บริการ คดิเป็นร้อยละ 91.84 ของคะแนนเตับม 

(ฉ)



     7) ข้อคำาถามที้ม 6 ความเพึย้งพึอของสิมงอำานวยความสะดวก เชีวน ที้มนัมงพึกั โตัะะกรอกแบบฟอรม์
นวำาดืมม ปาายบอกสถานที้ม ม้ความพึงงพึอใจในการให้บรกิาร คดิเป็นรอ้ยละ 91.26 ของคะแนนเตับม 

     8) ข้อคำาถามที้ม 8 มช้ีวองทีางเลอืกใชีบ้รกิารหลากหลายรป้แบบ ม้ความพึงงพึอใจในการให้
บริการ คดิเป็นร้อยละ 90.04 ของคะแนนเตับม

ผู้ต้ัอบแบบสอบถามที้มม้อาชีพ้ึเครอืขวายดา้นแรงงาน มค้วามพึงงพึอใจในการให้บรกิารมากที้มสดุ
เมืมอเทีย้บกบัผู้ต้ัอบแบบสอบถามอาชีพ้ึอืมน หากพึิจารณาความพึงงพึอใจของผู้ต้ัอบแบบสอบถามตัามเรืมองที้มมา
ขอรบับรกิารในภาพึรวม พึบววา ผู้ต้ัอบแบบสอบถามที้มมารบับรกิารในการขอข้อมล้/เอกสาร มค้วามพึงงพึอใจมากที้มสดุ
เมืมอเที้ยบกับผู้้ตัอบแบบสอบถามที้มมารับบริการในเรืมองอืมน โดยผู้้ตัอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเหบน
ในประเดบนที้มร้ส้งกพึงงพึอใจในการให้บรกิารของกรม จำานวน 415 ราย โดยผู้้ตัอบแบบสอบถามไดแ้สดงความคดิเหบน
ในประเดบนที้มร้ส้งกพึงงพึอใจในการให้บรกิาร 3 ลำาดบัแรก คอื บรกิารด ้อธัยาศยัด ้พึด้จาสภุาพึ เอาใจใสว กระตัอืรอืรน้
(252 ราย) รองลงมาคอื เจา้หน้าที้มให้คำาปรงกษา แนะนำา และตัอบข้อซักถามด ้เข้าใจงวาย ข้อมล้ครบถ้วน ชีดัเจน
(113 ราย) และให้ความชีววยเหลือด้มาก (15 ราย) ตัามลำาดบั

หากพึจิารณาในดา้นความคดิเหบนที้มไมวพึงงพึอใจ พึบววา มผู้้ต้ัอบแบบสอบถามที้มแสดงความคดิเหบน
ไมวพึงงพึอใจในการให้บรกิาร จำานวน 26 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 0.46 ของผู้ต้ัอบแบบสอบถามทีัวงหมด ซงมงผูวานเกณฑ์
การพึัฒนาคุณภาพึการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ที้มกำาหนดตััวชี้ววัดไว้ววา ร้อยละความไมวพึงงพึอใจ
ของผู้ร้บับรกิารไมวเกนิรอ้ยละ 10 โดยผู้้ตัอบแบบสอบถามไมวพึงงพึอใจในเรืมองสถานที้มจอดรถไมวเพึ้ยงพึอมากที้มสุด
(7 ราย) 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำาเนินการตัิดตัามผูลการปรับปรุงการให้บริการ
ของหนววยงานในสังกัดทีัวงสววนกลางและสววนภ้มิภาค โดยหนววยงานที้มจะตั้องดำาเนินการปรับปรุงการให้บริการ
คือ หนววยงานที้มได้ดำาเนินการสำารวจความพึงงพึอใจในการให้บรกิารแลว้ม้ผู้้ตัอบแบบสอบถามแสดงความคิดเหบน
ในประเดบนที้มร้ส้งกไมวพึงงพึอใจ/ไมวประทีบัใจในการให้บรกิาร ประเดบนข้อเสนอแนะ รวมทีัวงหนววยงานที้มมค้วารอ้ยละ
ความพึงงพึอใจในแตัวละประเดบนข้อคำาถามหรอืรอ้ยละความพึงงพึอใจในภาพึรวมตัมำากววาเกณฑต์ัามตัวัชี้ววดั : รอ้ยละ
ของความพึงงพึอใจของผู้ร้บับรกิารไมวตัมำากววารอ้ยละ 88 โดยกรมไดม้อบหมายให้หนววยงานที้มตัอ้งดำาเนินการปรบัปรงุ
การให้บรกิาร โดยใชี้ข้อม้ลผูลการสำารวจความพึงงพึอใจในการให้บริการ ความไมวพึงงพึอใจในการให้บริการ
และข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุการให้บรกิารที้มผู้ร้บับรกิารและผู้ม้ส้ววนไดส้ววนเสย้ไดแ้สดงความคดิเหบนตัวอการให้
บรกิารของหนววยงานมาเป็นแนวทีางในการพึจิารณาปรบัปรงุการให้บริการของหนววยงาน จากผูลการดำาเนินการ
ปรับปรุงการให้บรกิารของหนววยงานในสงักดักรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน พึบววา หนววยงานที้มตัอ้งดำาเนินการ
ปรบัปรงุการให้บรกิารม้ทีัวงสิวน 53 หนววยงาน และม้การดำาเนินการปรับปรุงการให้บริการจำานวน 53 หนววยงาน
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซงมงทีำาให้การให้บริการของหนววยงานในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
มป้ระสิทีธิภาพึมากยิมงขงวน

(ชี)



 บทท่ี 1 
บทนำำ

ควำมเป็นมำ
พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 กำาหนดให้

การบริหารราชการต้องดำาเนินการเพื่อให้เกดิประโยชน์สุขขแก่ประชาชน โดยข้าราชการต้องมีหน้าที่ในการรับฟังง
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของสุังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อนำาข้อคิดเห็นและผลความ
พึงพอใจมาปรับปรขงหรือเสุนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการปรับปรขงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสุมต่อไป
ดังน้ัน กรมสุวัสุดกิารและคข้มครองแรงงานจึงได้กำาหนดตวัชี้วดั : รอ้ยละของความพงึพอใจของผูร้บับรกิารและผูม้ี
สุว่นไดสุ้ว่นเสุยีทีม่ตีอ่การให้บรกิารของหน่วยงานไวใ้นแผนปฏบัิตริาชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรม
สุวสัุดกิารและคขม้ครองแรงงาน เรือ่งที ่4 การพฒันาองคก์รและบขคลากรให้มสีุมรรถนะสุงู กา้วทนัตอ่การเปลีย่นแปลง
และมธีรรมาธบิาล เปาาหมาย 4.5 ผูร้บับรกิารและผูม้สีุว่นไดสุ้ว่นเสุยีมคีวามพงึพอใจ ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กำาหนดเปาาหมายรอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารและผูม้สีุว่นไดสุ้ว่นเสุยีไม่ต่ำากวา่ร้อยละ 88 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สุำานักงาน ก.พ.ร. ไม่ได้กำาหนดให้การพัฒนาคขณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของสุ่วนราชการ แต่หากสุ่วนราชการเห็นว่า
การดำาเนินการ PMQA 4.0 มปีระโยชน์กส็ุามารถดำาเนินการได ้ซ่ึงสุำานักพฒันามาตรฐานแรงงานเป็นหน่วยงานหลกั
ในการรับผิดชอบการสุำารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยเกณฑ์ PMQA 4.0 หมวด 3 การมข่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีสุ่วนได้สุ่วนเสุีย กำาหนดให้สุ่วนราชการต้องมีการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ความผูกพัน และความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีสุ่วนได้สุ่วนเสุีย เพื่อนำาผลไปปรับปรขงการให้บริการ
และการดำาเนินงานของสุว่นราชการ โดยกำาหนดตวัชีว้ดัไวว้า่ รอ้ยละของความพงึพอใจของผูร้บับรกิารไมต่่ำากวา่
ร้อยละ 85 และร้อยละความไม่พงึพอใจของผู้รับบรกิารไม่เกินร้อยละ 10

เพือ่ให้การดำาเนินการตามแผนปฏบัิตริาชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมสุวสัุดกิาร
และคขม้ครองแรงงาน เรือ่งที ่4 การพฒันาองค์กรและบขคลากรให้มสีุมรรถนะสุูง กา้วทันต่อการเปลีย่นแปลง
และมธีรรมาธบิาล และการพฒันาคขณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 3 การมขง่เน้นผูร้บั
บรกิารและผูม้สีุว่นไดสุ้ว่นเสุยีบรรลขตามเปาาหมายทีก่ำาหนดไว ้กรมสุวสัุดกิารและคขม้ครองแรงงาน จงึไดด้ำาเนินการ
สุำารวจความพงึพอใจในการให้บรกิารของหน่วยงาน โดยสุำานักพฒันามาตรฐานแรงงาน กลขม่งานนโยบายและแผนงาน
เป็นผูร้บัผดิชอบดำาเนินการ ดว้ยการขอความรว่มมอืจากทขกหน่วยงานในสุงักดักรมสุวสัุดกิารและคขม้ครองแรงงาน
ทัง้สุว่นกลางและสุว่นภมูภิาคนำาแบบสุอบถามความพงึพอใจในการให้บรกิารของกรมสุวสัุดกิารและคขม้ครองแรงงาน
ไปใช้ในการสุำารวจความคิดเห็นของผูร้ับบริการในช่วงเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน์
(QR CODE) พรอ้มทัง้ตรวจสุอบความถูกตอ้งของข้อมลู ประมวลผลวเิคราะห์ข้อมลู และให้หน่วยงานของกรมได้
ทราบถึงผลการสุำารวจความพึงพอใจดงักลา่ว ตลอดจนสุามารถนำาผลการสุำารวจและข้อเสุนอแนะไปใช้ในการ
ปรบัปรขงการให้บรกิารของหน่วยงาน สุำานักพฒันามาตรฐานแรงงานจงึนำาข้อมลูจากการสุำารวจมาจดัทำารายงานผล
การสุำารวจความพงึพอใจในการให้บรกิารของกรมสุวัสุดกิารและคข้มครองแรงงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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วตัถปุระสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อสุำารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขอ งกรมสุวัสุดิการ

และคข้มครองแรงงาน
2. เพื่อนำาผลการสุำารวจไปจัดทำาเป็นข้อมูลภาพรวมของกรมสุวัสุดิการและคข้มครองแรงงาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมสุวัสุดิการและคขม้ครองแรงงาน
และตัวชีว้ัดตามเกณฑ์การพฒันาคขณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 4.0 (PMQA 4.0) 

3. เพื่อนำาผลการสุำารวจมาเป็นแนวทางในการปรับปรขงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน
ในสุังกัดกรมสุวสัุดิการและคข้มครองแรงงานให้มีประสุิทธิภาพเพิ่มข้ึน
ขอบเขตของกำรศึกษำ

สุำารวจความพงึพอใจผูท้ีม่ารบับรกิาร อนัประกอบดว้ย ลกูจา้ง แรงงานนอกระบบ (ผูร้บังานไปทำา
ทีบ้่าน/แรงงานภาคเกษตรกรรม/ลูกจ้างทำางานเกีย่วกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธขรกิจรวมอยู่ด้วย )
นายจา้ง/ผูจ้า้งงาน องคก์รดา้นแรงงาน หน่วยงานภาครฐั บขคคล/นิตบิขคคลทีข้ึ่นทะเบียนเพือ่ให้บรกิารตามภารกจิของ
กรมและผูม้สีุว่นไดสุ้ว่นเสุยี ทีม่าตดิตอ่หรอืมารบับรกิารจากหน่วยงานในสุงักดักรมสุวสัุดกิารและคขม้ครองแรงงาน
ทัง้ในสุว่นกลางและสุว่นภมูภิาค โดยใชแ้บบสุอบถามรปูแบบออนไลน์ (QR CODE) ในชว่งเดอืนมนีาคม – กรกฎาคม
2563
วิธีกำรศึกษำ

ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงสุำารวจ เพื่อสุำารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ
และผูม้สีุว่นไดสุ้ว่นเสุยีทีม่ตีอ่การให้บรกิารของหน่วยงาน ในสุังกัดกรมสุวัสุดิการและคข้มครองแรงงาน ซ่ึงมีวิธีการ
ศึกษาดงัน้ี

1. ประชากรและกลขม่ตวัอยา่งของการศกึษา คอื ลกูจา้ง แรงงานนอกระบบ (ผูร้บังานไปทำาทีบ้่าน/
แรงงานภาคเกษตรกรรม/ลกูจา้งทำางานเกีย่วกบังานบ้านอนัมไิดม้กีารประกอบธขรกจิรวมอยูด่ว้ย) นายจา้ง/ผูจ้า้งงาน
องคก์รดา้นแรงงาน หน่วยงานภาครฐั บขคคล/นิตบิขคคลทีข้ึ่นทะเบียนเพือ่ให้บรกิารตามภารกจิของกรม และผูม้สีุว่นได้
สุว่นเสุยี ทีม่าตดิตอ่หรอืมารบับรกิารจากหน่วยงานในสุงักดักรมสุวสัุดกิารและคขม้ครองแรงงานทัง้ในสุว่นกลางและ
สุว่นภมูภิาค

2. ใชแ้บบสุอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยมีข้อคำาถามแบ่งเป็น 4 สุ่วน ดงัน้ี
   สุ่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสุอบถาม ประกอบด้วย เพศ อาชีพ และเรื่องที่มา

ขอรับบรกิาร
   สุ่วนที่ 2 ความพงึพอใจในการให้บรกิารของหน่วยงานในสุงักดักรมสุวสัุดกิารและคขม้ครอง

แรงงาน โดยกำาหนดข้อคำาถามเพือ่สุอบถามความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 8 ข้อคำาถาม ให้ผูต้อบแบบสุอบถามระบข
ระดบัความพงึพอใจในการให้บรกิาร ซ่ึงกำาหนดเป็น 5 ระดบั คอื พงึพอใจมากทีสุ่ขด เทา่กบั 5 คะแนน พงึพอใจมาก
เทา่กบั 4 คะแนน พงึพอใจปานกลาง เทา่กบั 3 คะแนน พงึพอใจน้อย เทา่กบั 2 คะแนน และพงึพอใจน้อยทีสุ่ขด
เทา่กับ 1 คะแนน รวมถึงชอ่งทางที่เคยใช้บรกิาร ความคิดเห็น/ข้อเสุนอแนะในการให้บริการ

   สุ่วนที่ 3 ความผูกพันของผูใ้ช้บริการที่มีตอ่กรมสุวัสุดิการและคข้มครองแรงงาน 
   สุว่นที ่4 ความคาดหวงัหรอืความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ตีอ่กรมสุวสัุดกิารและคขม้ครอง

แรงงาน
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสุงักดัทัง้ในสุว่นกลางและสุว่นภมูภิาค
เป็นผูด้ำาเนินการเก็บข้อมูลตามแบบสุอบถามจากลูกจา้ง แรงงานนอกระบบ (ผูร้ับงานไปทำาทีบ้่าน/แรงงาน
ภาคเกษตรกรรม/ลกูจา้งทำางานเกีย่วกบังานบ้านอนัมไิดม้ีการประกอบธขรกจิรวมอยูด่ว้ย ) นายจา้ง/ผูจ้า้งงาน
องคก์รดา้นแรงงาน หน่วยงานภาครฐั บขคคล/นิตบิขคคลทีข้ึ่นทะเบียนเพือ่ให้บรกิารตามภารกจิของกรม และผูม้สีุว่นได้
สุ่วนเสุียที่มาติดต่องานหรือมารับบริการที่หน่วยงานตอบแบบสุอบถามในรูปแบบออนไลน์ (QR CODE)
ในช่วงเดือนมนีาคม – กรกฎาคม 2563 พรอ้มทัง้ตรวจสุอบความถูกตอ้งของข้อมลูและนำาข้อมลูจากการสุำารวจมา
ประมวลผล วเิคราะห์ และจดัทำารายงาน เผยแพรแ่กห่น่วยงานในสุงักดักรมสุวัสุดกิารและคข้มครองแรงงาน

4. สุำานักพัฒนามาตรฐานแรงงานนำาข้อมูลจากการประมวลผลมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสุถิติ
ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และค่าสุ่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีสุูตร
การคำานวณ ดงัน้ี

   กำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) เป็นการแสุดงคา่ความถ่ีของข้อมลูทีเ่ก็บมาได ้โดยแสุดง
เป็นจำานวน

   ค่ำร้อยละ (Percentage: %) คือ การคำานวณหาสุัดสุ่วนของข้อมูลแต่ละตัวเทียบกับ
ข้อมูลรวมทั้งหมด โดยให้ข้อมูลรวมทั้งหมดมีคา่เป็นร้อย 

สุตูร รอ้ยละ (%)  =   
X×100
n  

เมื่อ x      คือ     จำานวนข้อมูล (ความถ่ี) ที่ตอ้งการนำามาหาค่าร้อยละ

                         n       คือ     จำานวนข้อมูลทั้งหมด

   ค่ำเฉลี่ย หรือค่ำมัชฌิมเลขคณิต (Mean: x̄ ) คือ การคำานวณหาค่ากลางของข้อมูล
เพือ่ใชเ้ป็นตวัแทนของข้อมลูทัง้หมด ซ่ึงคา่เฉลีย่ทีไ่ดจ้ะแสุดงถึงขนาดและลกัษณะของข้อมลูน้ัน เพือ่เป็นประโยชน์
ในการเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละชขด โดยไมจ่ำาเป็นต้องพจิารณาข้อมูลทั้งหมดของแต่ละชขด

สุตูร x̄ =
∑ x

n

เมื่อ   x̄    คือ    คา่เฉลี่ย
∑ x     คือ     ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
 n      คือ     จำานวนข้อมูลทั้งหมด

  ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation: S.D.) คือ ค่าสุถิติที่บอกให้ทราบถึง
ลักษณะของการกระจายข้อมูล โดยแสุดงการกระจายข้อมูลของแต่ละกลข่มตัวอย่างว่าห่างจากค่าเฉลี่ย
หรือมีความแตกตา่งกันมากน้อยเพียงใด

สุูตร S.D. = √ ∑i =1n (x i
−x )

2

n −1
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เมื่อ    S.D. คือ ค่าสุว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน

         x i คือ ข้อมูลแต่ละจำานวน

         x̄ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
          n คือ จำานวนข้อมูลทั้งหมด

          i คือ ลำาดบัที่ของข้อมูล มีค่าตัง้แต่ 1 ถึง n

5. เกณฑก์ารวัดความพงึพอใจในการให้บริการของกรมสุวัสุดกิารและคขม้ครองแรงงานจะใช้
เกณฑก์ารวดัความพงึพอใจในการให้บริการตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรม
สุวสัุดกิารและคขม้ครองแรงงาน ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำาหนดตวัชีว้ดัไวว้า่ รอ้ยละของความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารไมต่่ำากวา่รอ้ยละ 88 

   สูตรกำรคำำนวณร้อยละควำมพึึงพึอใจ

ร้อยละความพึงพอใจ  =                ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการท้ังหมดทขกข้อ  x  100 

                                 (จำานวนผู้ตอบแบบสุอบถาม x จำานวนคะแนนเต็มความพงึพอใจของแบบสุอบถาม)

   สุำาหรบัเกณฑก์ารวดัความไมพ่งึพอใจในการให้บรกิารของกรมสุวสัุดกิารและคขม้ครองแรงงาน
จะใช้เกณฑก์ารวัดความไมพ่ึงพอใจในการให้บริการตามเกณฑ์การพัฒนาคขณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 4.0
(PMQA 4.0) หมวด 3 การมข่งเน้นผู้รับบรกิารและผู้มีสุ่วนได้สุ่วนเสุีย ซ่ึงกำาหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ร้อยละความไม่พึง
พอใจของผู้รับบรกิารไม่เกินร้อยละ 10

   สตูรกำรคำำนวณร้อยละควำมไม่พึึงพึอใจ

ร้อยละความไม่พึงพอใจ  =     จำานวนผู้ตอบแบบสุอบถามท่ีแสุดงความคดิเห็นส่ิุงท่ีไม่พึงพอใจท้ังหมด  x  100 
                                  จำานวนผู้ตอบแบบสุอบถามท้ังหมด

นิยำมศัพึท์เฉพึำะ
ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ หมายถึง ความรู้สุึกของผู้รับบริการและผู้มีสุ่วนได้สุ่วนเสุีย

ที่มีต่อการทำางานของเจ้าหน้าที่และข้าราชการของกรมสุวัสุดิการและคข้มครองแรงงานในการให้บริการ
ในประเดน็ต่าง ๆ

ผูร้บับรกิาร หมายถึง ลกูจา้ง แรงงานนอกระบบ (ผูร้บังานไปทำาทีบ้่าน/แรงงานภาคเกษตรกรรม/
ลกูจา้งทำางานเกีย่วกบังานบ้านอนัมไิดม้กีารประกอบธขรกจิรวมอยูด่ว้ย) นายจา้ง/ผูจ้า้งงาน องคก์รดา้นแรงงาน
หน่วยงานภาครัฐ บขคคล/นิติบขคคลทีข้ึ่นทะเบียนเพือ่ให้บริการตามภารกิจของกรม และผูม้ีสุ่วนได้สุ่วนเสุีย
ที่มารับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมสุวัสุดิการและคข้มครองแรงงานทั้งในสุ่วนกลางและสุ่วนภูมิภาค
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บทท่ี 2 
ผลการสำารวจ

การสำารวจความพึงงพึอใจในการให้บบรกการของกรมสวสสดิกการและค้บมครองแรงงาน
ประจำาปงงบประมาณ พึ.ศ. 2563 ม้ง่ศงกษาความพึงงพึอใจของลูกจบาง แรงงานนอกระบบ (ผูบรสบงานไปทำาท่บบบาน/
แรงงานภาคเกษตรกรรม/ลูกจบางทำางานเก่บยวกสบงานบบานอสนมกไดิบม่การประกอบธุ้รกกจรวมอยู่ดิบวย) นายจบาง/
ผูบจบางงาน องค์กรดิบานแรงงาน ห้น่วยงานภาครสฐ บ้คคล/นกตกบ้คคลท่บขง้นทะเบ่ยนเพึืบอให้บบรกการตามภารกกจ
ของกรม และผูบม่ส่วนไดิบส่วนเส่ยท่บม่ต่อการให้บบรกการในประเดิ็นต่าง ๆ รวมทสง้ศงกษาความคกดิเห็้น/ขบอเสนอแนะ
เก่บยวกสบความพึงงพึอใจและไม่พึงงพึอใจของผูบรสบบรกการ ความผูกพึสน และความคาดิห้วสงห้รือความตบองการ
ของผูบใชบบรกการท่บมต่อ่กรมสวสสดิกการและค้บมครองแรงงาน เพึืบอนำามาปรสบปรง้การให้บบรกการ

การนำาเสนอผลการสำารวจ แบ่งเป น 4 สว่น ดิสงน้่
สว่นท่บ 1 ขบอมูลทสบวไปของผูบตอบแบบสอบถาม
สว่นท่บ 2 ความพึงงพึอใจในการให้บบรกการ แบ่งเป น 4 ส่วนย่อย คอื

 2.1 ความพึงงพึอใจในการให้บบรกการของกรมสวสสดิกการและค้บมครองแรงงาน
ภาพึรวมทสบวประเทศ

 2.2 ความพึงงพึอใจในการให้บบรกการของกรมสวสสดิกการและค้บมครองแรงงาน
จำาแนกตามห้น่วยงาน
                               2.3 ความพึงงพึอใจในการให้บบรกการของกรมสวสสดิกการและค้บมครองแรงงาน จำาแนก
ตามประเดิ็นความพึงงพึอใจภาพึรวมทสบวประเทศ
                               2.4 ความพึงงพึอใจในการให้บบรกการของกรมสวสสดิกการและค้บ มครองแรงงาน
ตามประเดิ็นความพึงงพึอใจ จำาแนกตามห้น่วยงาน

สว่นท่บ 3 ความไม่พึงงพึอใจในการให้บบรกการ แบ่งเป น 2 ส่วนย่อย คอื
 3.1 ความไม่พึงงพึอใจในการให้บบรกการของกรมสวสสดิกการและค้บมครองแรงงาน

ภาพึรวมทสบวประเทศ
 3.2 ความไม่พึงงพึอใจในการให้บบรกการของกรมสวสสดิกการและค้บมครองแรงงาน

จำาแนกตามห้น่วยงาน
สว่นท่บ 4 ขบอเสนอแนะในการปรสบปร้งการให้บบรกการ แบ่งเป น 2 สว่นย่อย คือ

 4.1 ขบอเสนอแนะในการปรสบปรง้การให้บบรกการของกรมสวสสดิกการและค้บมครองแรงงาน
ภาพึรวมทสบวประเทศ

 4.2 ขบอเสนอแนะในการปรสบปรง้การให้บบรกการของกรมสวสสดิกการและค้บมครองแรงงาน
จำาแนกตามห้น่วยงาน

ส่วนท่บ 5 ความผูกพึสนของผูบใชบบรกการท่บม่ต่อกรมสวสสดิกการและค้บมครองแรงงานในภาพึรวม
ทสบวประเทศ

ส่วนท่บ 6 ความคาดิห้วสงห้รือความตบองการของผูบใชบบรกการท่บม่ต่อกรมสวสสดิกการและค้บมครอง
แรงงานในภาพึรวมทสบวประเทศ
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สว่นท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรมสวสสดิกการและค้บมครองแรงงานไดิบส่งแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ (QR CODE)

ให้บห้น่วยงานในสสงกสดิทสง้ในสว่นกลางและสว่นภมูกภาค ดิำาเนกนการสำารวจขบอมลูความคกดิเห็้นของผูบรสบบรกการและผูบม่
ส่วนไดิบส่วนเส่ยท่บมาตกดิต่องานห้รือมารสบบรกการ ซงบงไดิบรสบแบบสอบถามกลสบคืนมาจำานวน 5,697 แบบ
จาก 111 ห้น่วยงาน โดิยสรป้ขบอมลูทสบวไปของผูบตอบแบบสอบถามไดิบดิสงน้่

เพศ พึบวา่ ผูบตอบแบบสอบถามเป นเพึศชาย รบอยละ 45.88 และเพึศห้ญกง รบอยละ 54.12
อาชีพของผู้มารับบริการ พึบว่า ผูบตอบแบบสอบถามส่วนให้ญ่เป นลูกจบาง/พึนสกงานบรกษสท

คกดิเป นรบอยละ 76.74 รองลงมาไดิบแก่ นายจบาง/เจบาของสถานประกอบกกจการ/เจบาของบรกษสท (รบอยละ 9.71)
ราชการ/รสฐวกสาห้กกจ/พึนสกงานของรสฐ (รบอยละ 5.90) นสกเรย่น/นกสกต/นสกศงกษา (รบอยละ 2.69) แรงงานนอกระบบ
(ผูบรสบงานไปทำาท่บบบาน/แรงงานภาคเกษตรกรรม/ลกูจบางทำางานเก่บยวกสบงานบบานอสนมกไดิบมก่ารประกอบธุร้กกจรวมอยูด่ิบวย)
(รบอยละ 2.53) อาช่พึอืบน ๆ (ประชาชนทสบวไป) (รบอยละ 0.65) ผูบจบางงาน (ผูบประกอบกกจการซงบงตกลงจบางงานกสบ
ผูบรสบงานไปทำาท่บบบาน/แรงงานภาคเกษตรกรรม/ลกูจบางทำางานเก่บยวกสบงานบบานอสนมกไดิบมก่ารประกอบธุร้กกจรวมอยูด่ิบวย )
(รบอยละ 0.60) เครอืข่ายดิบานแรงงาน (รบอยละ 0.44) บ้คคล/นกตกบ้คคลท่บขงน้ทะเบ่ยนเพึืบอให้บบรกการตามภารกกจของกรม
(รบอยละ 0.33) องคก์รอกสระ (เชน่ NGO) (รบอยละ 0.26) และองคก์รดิบานแรงงาน (รบอยละ 0.16) ตามลำาดิสบ

เรื่องท่ีมาขอรับบริการ พึบว่า ผูบตอบแบบสอบถามส่วนให้ญ่มาใชบบรกการใน 3 อสนดิสบแรก
คือ ขอคำาปรงกษา ดิบานค้บมครองแรงงาน เรืบองค่าตอบแทนในการทำางาน คกดิเป นรบอยละ 30.60 รองลงมาคือ
ขอคำาปรงกษา ดิบานค้บมครองแรงงาน เรืบองคา่ชดิเชย (รบอยละ 22.43) และการขอคำาปรงกษา ดิบานค้บมครองแรงงาน
เรืบองสวสสดิกการแรงงาน (รบอยละ 15.62) ตามลำาดิสบ 

รายละเอ่ยดิตามตารางท่บ 1
ตารางท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประจำาปงงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม จำานวน ร้อยละ
เพศ
     - ชาย 2,614 45.88
     - ห้ญกง 3,083 54.12
อาชีพของผู้รับบริการ
     - ลูกจบาง/พึนสกงานบรกษสท 4,372 76.74
     - แรงงานนอกระบบ (ผูบรสบงานไปทำาท่บบบาน/แรงงานภาคเกษตรกรรม/ลูกจบางทำางานเก่บยวกสบ
งานบบานอสนมกไดิบม่การประกอบธุ้รกกจรวมอยู่ดิบวย)

144 2.53

     - นายจบาง/เจบาของสถานประกอบกกจการ/ผูบจบางงาน 553 9.71
    - ผูบจบางงาน (ผูบประกอบกกจการซงบงตกลงจบางงานกสบ ผูบรสบงานไปทำาท่บบบาน/แรงงาน
ภาคเกษตรกรรม/ลูกจบางทำางานเก่บยวกสบงานบบานอสนมกไดิบม่การประกอบธุ้รกกจรวมอยู่ดิบวย)

34 0.60

     - ราชการ/รสฐวกสาห้กกจ/พึนสกงานของรสฐ 336 5.90
     - บ้คคล/นกตกบ้คคลท่บขง้นทะเบ่ยนเพึืบอให้บบรกการตามภารกกจของกรม 19 0.33
     - นสกเร่ยน/นกสกต/นสกศงกษา 153 2.69
     - องค์กรดิบานแรงงาน 9 0.16

6



ตารางท่ี   1 ข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประจำาปงงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

ข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำานวน ร้อยละ

     - องค์กรอกสระ (เช่น NGO) 15 0.26
     - เครือข่ายดิบานแรงงาน 25 0.44
     - อืบน ๆ (ประชาชนทสบวไป) 37 0.65
เรื่องท่ีมาขอรับบริการ
    ขอคำาปรกกษา 3,799 66.68
       ด้านคุ้มครองแรงงาน
          - ค่าตอบแทนในการทำางาน 1,743 30.60
          - วสนห้ย้ดิ วสนลา 833 14.62
          - สวสสดิกการแรงงาน 890 15.62
          - ค่าชดิเชย 1,278 22.43
          - ขบอบสงคสบในการทำางาน 550 9.65
       ด้านความปลอดภัยในการทำางาน
          - มาตรฐานกฎห้มายความปลอดิภสยในการทำางาน 693 12.16
       ด้านแรงงานสัมพันธ์
          - ขบอเร่ยกรบอง ขบอพึกพึาท ขบอขสดิแยบงในการทำางาน 264 4.63
       ด้านอ่ืน ๆ 185 3.25
    ร้องทุกข์ 970 17.03
       ด้านคุ้มครองแรงงาน
          - ค่าตอบแทนในการทำางาน 735 12.90
          - วสนห้ย้ดิ วสนลา 162 2.84
          - สวสสดิกการแรงงาน 124 2.18
          - ค่าชดิเชย 436 7.65
          - ขบอบสงคสบในการทำางาน 56 0.98
       ด้านความปลอดภัยในการทำางาน
          - มาตรฐานกฎห้มายความปลอดิภสยในการทำางาน 35 0.61
       ด้านแรงงานสัมพันธ์
          - ขบอเร่ยกรบอง ขบอพึกพึาท ขบอขสดิแยบงในการทำางาน 46 0.81
       ด้านอ่ืน ๆ 30 0.53
       จดทะเบียน 279 4.90
       - จดิทะเบ่ยนขบอตกลงเก่บยวกสบสภาพึการจบางและคำาช้่ขาดิขบอพึกพึาทแรงงาน 47 0.82
       - จดิทะเบ่ยนเรืบองท่บเก่บยวกสบท่บปรงกษาดิบานแรงงานสสมพึสนธุ์ 42 0.74
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ตารางท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประจำาปงงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

ข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำานวน ร้อยละ

       - จดิทะเบ่ยนเรืบองท่บเก่บยวกสบสห้ภาพึแรงงาน 22 0.39
       - ขง้นทะเบ่ยนเจบาห้นบาท่บความปลอดิภสยในการทำางาน 210 3.69
       - จดิทะเบ่ยนอืบน ๆ 1 0.02
     ขอใบรับรอง/ต่ออายุใบรับรอง 90 1.58

       - ขอใบรสบรองห้รือตอ่อาย้เป นห้นว่ยงานฝึกอบรมห้ลสกสูตร จป. และ ห้นว่ยงาน
         ฝึกอบรมการดิสบเพึลกงขสน้ตบน ห้น่วยงานฝึกซบอมดิสบเพึลกงและฝึกซบอมห้น่ไฟ

67 1.18

       - ขอรสบรอง มรท.8001-2553 30 0.53

       - ขอใบรสบรอง/ตอ่อาย้ใบรสบรองอืบน ๆ 3 0.05

   ขอข้อมูล/เอกสาร 575 10.09

       - ขอขบอมูล/เอกสาร/สืบอประชาสสมพึสนธุ์ดิบานค้บมครองแรงงาน 393 6.90

       - ขอขบอมูล/เอกสาร/สืบอประชาสสมพึสนธุ์ดิบานความปลอดิภสยแรงงาน 358 6.28
       - ขอขบอมูล/เอกสารอืบน ๆ 17 0.30
   ขอรับบริการอ่ืนๆ 964 16.92
       - ยืบนคำารบองห้รือจสดิส่งเอกสารตามท่บกฎห้มายกำาห้นดิ 266 4.67
       - การให้บบรกการกองท้นต่าง ๆ (กองท้นสงเคราะห้์ลูกจบาง กองท้นเพึืบอผูบใชบแรงงาน กองท้น
ความปลอดิภสยในการทำางาน)

60 1.05

       - การให้บบรกการเล้่ยงดิเูดิก็ปฐมวสยศนูย์เดิก็เล็กวกทยาเขตสกรกนธุรราชวกทยาลสย     
         ในพึระราชูปถสมภ์ (จสงห้วสดินครปฐมและจสงห้วสดิสม้ทรปราการ)

24 0.42

        - การตรวจแรงงานตามคำารบอง 89 1.56
        - การยืม - คืนห้นสงสือ และการให้บบรกการห้บองสม้ดิกรมฯ 26 0.46
        - การเบกก - จ่ายเงกน ชำาระค่าปรสบ (ธุ้รกรรมทางการเงกน) 39 0.68
       - รสบ - จสดิส่งเอกสาร 355 6.23
       - การเขบาร่วมประช้ม/อบรม/สสมมนาต่าง ๆ 172 3.02

      - ขอรสบบรกการเรืบองอืบน ๆ 113 1.98
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สว่นท่ี 2 ความพกงพอใจในการให้บรกิาร
การสำารวจความพึงงพึอใจในการให้บบรกการของกรมสวสสดิกการและค้บมครองแรงงานครส้งน้่

ใชบเกณฑ์การวสดิความพึงงพึอใจในการให้บบรกการตามแผนปฏกบสตกราชการ ระยะ 3 ปง (พึ.ศ. 2563 – 2565)
ของกรมสวสสดิกการและค้บมครองแรงงาน ซงบงปงงบประมาณ พึ.ศ. 2563 กำาห้นดิตสวช่ว้สดิไวบวา่รบอยละของความพึงงพึอใจ
ของผูบรสบบรกการและผูบมส่ว่นไดิบสว่นเสย่ไม่ตบำากวา่รบอยละ 88

2.1 ความพกงพอใจในการให้บรกิารของกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน ภาพรวมท่ัวประเทศ
     ผลการสำารวจความพึงงพึอใจในการให้บบรกการของกรมสวสสดิกการและค้บมครองแรงงาน

ภาพึรวมทสบวประเทศ พึบวา่ มค่า่คะแนนเฉล่บยความพึงงพึอใจของผูบตอบแบบสอบถามทสง้ห้มดิ เทา่กสบ 4.61 คะแนน
(จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน) คกดิเป นรบอยละ 92.15 ของคะแนนเตม็ ซงบงสงูกวา่เกณฑต์ามตสวช่ว้สดิแผนปฏกบสตกราชการ
ระยะ 3 ปง (พึ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมสวสสดิกการและค้บมครองแรงงาน 

     เมืบอพึกจารณาความพึงงพึอใจของผูบตอบแบบสอบถามในแต่ละข้อคำถถถม เรียยงลำถดับ บ
จถกมถกทย่สุดับไปน้อยทย่สุดับไดับด้ับ งนย้

     1) ขบอคำาถามท่บ 4 เจบาห้นบาท่บให้บบรกการดิบวยความสภ้าพึ เป นมกตร อสธุยาศสยดิ ่เตม็ใจให้บบรกการ
ม่ความพึงงพึอใจในการให้บบรกการ คกดิเป นรบอยละ 93.69 ของคะแนนเตม็ 

     2) ขบอคำาถามท่บ 3 เจบาห้นบาท่บให้บคำาแนะนำาห้รอืตอบขบอซสกถามไดิบชสดิเจน ตรงตามความตบองการ
มค่วามพึงงพึอใจในการให้บบรกการ คกดิเป นรบอยละ 93.28 ของคะแนนเตม็ 

     3) ขบอคำาถามท่บ 2 การให้บบรกการมค่วามโปรง่ใส ไมเ่ลอืกปฏกบสตก และเป นธุรรม ม่ความพึงงพึอใจใน
การให้บบรกการ คกดิเป นรบอยละ 92.95 ของคะแนนเต็ม 

     4) ขบอคำาถามท่บ 7 วสนและเวลาเปิดิ - ปิดิให้บบรกการม่ความเห้มาะสม ม่ความพึงงพึอใจใน
การให้บบรกการ คกดิเป นรบอยละ 92.13 ของคะแนนเต็ม 

     5) ขบอคำาถามท่บ 5 สถานท่บให้บบรกการมค่วามสะดิวก สะอาดิ และเป นระเบ่ยบ ม่ความพึงงพึอใจใน
การให้บบรกการ คกดิเป นรบอยละ 92.03 ของคะแนนเต็ม 

     6) ขบอคำาถามท่บ 1 ขสน้ตอนในการให้บบรกการไมย่้ง่ยาก ไมซ่สบซบอน สะดิวกรวดิเรว็ ม่ความพึงงพึอใจ
ในการให้บบรกการ คกดิเป นรบอยละ 91.84 ของคะแนนเต็ม 

     7) ขบอคำาถามท่บ 6 ความเพึย่งพึอของสกบงอำานวยความสะดิวก เชน่ ท่บนสบงพึสก โตะะกรอกแบบฟอรม์
น้ำาดิืบม ปาายบอกสถานท่บ ม่ความพึงงพึอใจในการให้บบรกการ คกดิเป นรบอยละ 91.26 ของคะแนนเตม็ 

     8) ขบอคำาถามท่บ 8 มช่อ่งทางเลอืกใชบบรกการห้ลากห้ลายรปูแบบ ม่ความพึงงพึอใจในการให้บ
บรกการ คกดิเป นรบอยละ 90.04 ของคะแนนเต็ม 

     รายละเอ่ยดิตามตารางท่บ 2

9



ตารางท่ี 2 ความพกงพอใจในการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภาพรวมท่ัวประเทศ
ประจำาปงงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเดน็
วัดความพกงพอใจ

ระดับความพกงพอใจ คะแนน
เฉลี่ย

ความพกง
พอใจ
( x̄ )

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย
(%)

มากท่ีสุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

นอ้ยท่ีสดุ
(1) รวม

1) ขสน้ตอนในการให้บบรกการไมย่้่งยาก 
ไมซ่สบซบอน สะดิวกรวดิเร็ว

3,683
(64.65%)

1,735
(30.45%)

255
(4.48%)

16
(0.28%)

8
(0.14%)

5,697
(100.00%) 4.59 91.84

2) การให้บบรกการมค่วามโปร่งใส
 ไมเ่ลือกปฏกบสตก และเป นธุรรม

3,875
(68.02%)

1,656
(29.07%)

152
(2.67%)

9
(0.16%)

5
(0.09%)

5,697
(100.00%) 4.65 92.95

3) เจบาห้นบาท่บให้บคำาแนะนำาห้รือ    
ตอบขบอซสกถามไดิบชสดิเจน

3,974
(69.76%)

1,556
(27.31%)

150
(2.63%)

11
(0.19%)

6
(0.11%)

5,697
(100.00%) 4.66 93.28

4) เจบาห้นบาท่บบรกการ
ดิบวยความส้ภาพึ เป นมกตร 
อสธุยาศสยดิ่ เต็มใจให้บบรกการ

4,070
(71.44%)

1,488
(26.12%)

114
(2.00%)

18
(0.32%)

7
(0.12%)

5,697
(100.00%) 4.68 93.69

5) สถานท่บให้บบรกการมค่วามสะดิวก 
สะอาดิ และเป นระเบย่บ

3,677
(64.54%)

1,796
(31.53%)

203
(3.56%)

16
(0.28%)

5
(0.09%)

5,697
(100.00%) 4.60 92.03

6) ความเพึย่งพึอของสกบงอำานวย 
ความสะดิวก เช่น ท่บนสบงพึสก           
โตะะกรอกแบบฟอร์ม น้ำาดิืบม      
ปาายบอกสถานท่บ

3,558
(62.45%)

1,821
(31.96%)

290
(5.09%)

23
(0.40%)

5
(0.09%)

5,697
(100.00%) 4.56 91.26

7) วสนและเวลาเปิดิ - ปดิิให้บ
บรกการม่ความเห้มาะสม

3,711
(65.14%)

1,755
(30.81%)

211
(3.70%)

16
(0.28%)

4
(0.07%)

5,697
(100.00%) 4.61 92.13

8) ม่ช่องทางเลือกใชบบรกการ
ห้ลากห้ลายรูปแบบ

3,318
(58.24%)

1,995
(35.02%)

317
(5.56%)

60
(1.05%)

7
(0.12%)

5,697
(100.00%) 4.50 90.04

รวมทุกด้าน 4.61 92.15

ห้มายเห้ต้ : ผลรวมในรายละเอ่ยดิตารางอาจไม่เท่ายอดิรวม ทส้งน้่เนืบองจากการปัดิเศษ      
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เมืบอพึกจารณารายละเอ่ยดิในแต่ละช่องทางการให้บบรกการ (ผูบใชบบรกการสามารถขอรสบบรกการ
ไดิบมากกวา่ 1 ชอ่งทาง) พึบวา่ ผูบตอบแบบสอบถามมค่วามพึงงพึอใจในการให้บบรกการผา่นช่องทางอืบน ๆ มากท่บส้ดิ
โดิยม่ความพึงงพึอใจในการให้บบรกการ คกดิเป นรบอยละ 100.00 ของคะแนนเตม็ รองลงมาคอื ผา่นระบบ E-Service
(รบอยละ 93.47 ของคะแนนเต็ม )  ผ่านช่องทาง  Website/E-Mail (รบอยละ 92.88 ของคะแนนเต็ม )
ผา่นช่องทางมาตกดิต่อดิบวยตนเอง (รบอยละ 92.60 ของคะแนนเตม็) ผา่นชอ่งทาง Line/Facebook (รบอยละ 92.43
ของคะแนนเตม็) และผา่นชอ่งทางโทรศสพึท/์โทรสาร (รบอยละ 92.18 ของคะแนนเตม็) ตามลำาดิสบ

รายละเอ่ยดิตามตารางท่บ 3

ตารางท่ี 3 ความพกงพอใจในการให้บรกิารของกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ภาพรวมท่ัวประเทศ 
จำาแนกตามช่องทางการให้บริการ ประจำาปงงบประมาณ พ.ศ. 2563

ช่องทางการให้บริการ จำานวนผู้รับบริการ
(คน)

คะแนนเฉลีย่
ความพกงพอใจ

( x̄ )

ร้อยละ
ของความพกงพอใจ

(%)
ตกดิต่อดิบวยตนเอง 5,077 4.63 92.60
โทรศสพึท์/โทรสาร 2,137 4.61 92.18
Line/Facebook 835 4.62 92.43
Website/e-mail 494 4.64 92.88
ระบบ E-Service 254 4.67 93.47
ช่องทางอืบน ๆ 1 5.00 100.00

                     ห้มายเห้ต้ : ผลรวมในรายละเอ่ยดิตารางอาจไม่เท่ายอดิรวม ทส้งน้่เนืบองจากการปัดิเศษ
     
ความพึงงพึอใจของผูบตอบแบบสอบถามในภาพึรวมทสบวประเทศ ห้ากพึกจารณาตามอาช่พึ

ของผูบมารสบบรกการ พึบว่า ผูบตอบแบบสอบถามท่บม่อาชพ่ึเครอืข่ายดิบานแรงงาน ม่ความพึงงพึอใจในภาพึรวม
สูงท่บส้ดิ คกดิเป นรบอยละ 95.70 ของคะแนนเต็ม รองลงมาคือ อาช่พึองค์กรดิบานแรงงาน (รบอยละ 95.00
ของคะแนนเต็ม) อาช่พึบ้คคล/นกตกบ้คคลท่บขงน้ทะเบ่ยนเพึืบอให้บบรกการตามภารกกจของกรม (รบอยละ 94.61
ของคะแนนเตม็) อาชพ่ึนายจบาง/เจบาของสถานประกอบกกจการ/เจบาของบรกษสท (รบอยละ 94.00 ของคะแนนเตม็)
อาช่พึองค์กรอกสระ (เช่น NGO) (รบอยละ 93.67 ของคะแนนเต็ม) อาชพ่ึลกูจบาง/พึนสกงานบรกษสท (รบอยละ 92.31
ของคะแนนเต็ม) อาช่พึผูบจบางงาน (ผูบประกอบกกจการซงบงตกลงจบางงานกสบผูบรสบงานไปทำาท่บบบาน/แรงงาน
ภาคเกษตรกรรม/ลูกจบางทำางานเก่บยวกสบงานบบานอสนมกไดิบม่การประกอบธุ้รกกจรวมอยู่ดิบวย ) (รบอยละ 91.54
ของคะแนนเต็ม) อาช่พึราชการ/รสฐวกสาห้กกจ/พึนสกงานของรสฐ (รบอยละ 91.03 ของคะแนนเตม็) อาชพ่ึอืบนๆ
(ประชาชนทสบวไป) (รบอยละ 89.59 ของคะแนนเตม็) อาช่พึแรงงานนอกระบบ (ผูบรสบงานไปทำาท่บบบาน/แรงงาน
ภาคเกษตรกรรม/ลูกจบางทำางานเก่บยวกสบงานบบานอสนมกไดิบม่การประกอบธุ้รกกจรวมอยู่ดิบวย ) (รบอยละ 88.98
ของคะแนนเตม็) และอาชพ่ึนสกเรย่น/นกสกต/นสกศงกษา (รบอยละ 85.92 ของคะแนนเตม็) ตามลำาดิสบ 

รายละเอ่ยดิตามตารางท่บ 4
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ตารางท่ี 4 ความพกงพอใจในการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภาพรวมท่ัวประเทศ
จำาแนกตามอาชีพของผู้มารบับรกิาร ประจำาปงงบประมาณ พ.ศ. 2563

อาชีพของผู้มารับบริการ จำานวนผู้รับบริการ
(คน)

คะแนนเฉลีย่
ความพกงพอใจ

( x̄ )

ร้อยละ
ของความพกงพอใจ

(%)
ลูกจบาง/พึนสกงานบรกษสท 4,372 4.62 92.31
แรงงานนอกระบบ (ผูบรสบงานไปทำาท่บบบาน/แรงงาน
ภาคเกษตรกรรม/ลูกจบางทำางานเก่บยวกสบงานบบานอสนมกไดิบ
ม่การประกอบธุ้รกกจรวมอยู่ดิบวย)

144 4.45 88.98

นายจบาง/เจบาของสถานประกอบกกจการ/ผูบจบางงาน 553 4.70 94.00
ผูบจบางงาน (ผูบประกอบกกจการซงบงตกลงจบางงานกสบผูบรสบงาน
ไปทำาท่บบบาน/แรงงานภาคเกษตรกรรม/ลูกจบางทำางาน
เก่บยวกสบงานบบานอสนมกไดิบม่การประกอบธุ้รกกจรวมอยู่ดิบวย)

34 4.58 91.54

ราชการ/รสฐวกสาห้กกจ/พึนสกงานของรสฐ 336 4.55 91.03
บ้คคล/นกตกบ้คคลท่บขง้นทะเบ่ยนเพึืบอให้บบรกการตามภารกกจ
ของกรม 19 4.73 94.61

นสกเร่ยน/นกสกต/นสกศงกษา 153 4.30 85.92
องค์กรดิบานแรงงาน 9 4.75 95.00
องค์กรอกสระ (เช่น NGO) 15 4.68 93.67
เครือข่ายดิบานแรงงาน 25 4.79 95.70
อืบน ๆ (ประชาชนทสบวไป) 37 4.48 89.59

รวม 5,697 4.61 92.15
ห้มายเห้ต้ : ผลรวมในรายละเอ่ยดิตารางอาจไม่เท่ายอดิรวม ทส้งน้่เนืบองจากการปัดิเศษ

ความพึงงพึอใจของผูบตอบแบบสอบถามในภาพึรวมทสบวประเทศ ห้ากพึกจารณาตามเรืบอง
ท่บมาขอรสบบรกการ จากทสง้ห้มดิ 6 เรืบองห้ลสก (ผูบใชบบรกการสามารถขอรสบบรกการไดิบมากกวา่ 1 เรืบอง) พึบวา่ ผูบตอบ
แบบสอบถามท่บมาขอรสบบรกการเรืบองขอขบอมูล/เอกสาร ม่ความพึงงพึอใจสูงท่บส้ดิ คกดิเป นรบอยละ 92.93
ของคะแนนเต็ม รองลงมาคือ ขอรสบบรกการอืบน ๆ (รบอยละ 92.89 ของคะแนนเต็ม) รบองท้กข์/รบองเร่ยน
(รบอยละ 92.73 ของคะแนนเต็ม) ขอคำาปรงกษา (รบอยละ 92.29 ของคะแนนเต็ม) จดิทะเบ่ยน/ต่อทะเบ่ยน
(รบอยละ 91.04 ของคะแนนเตม็) และขอใบรสบรอง/ตอ่อายใ้บรสบรอง (รบอยละ 89.42 ของคะแนนเตม็) ตามลำาดิสบ

รายละเอ่ยดิตามตารางท่บ 5
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ตารางท่ี 5 ความพกงพอใจในการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภาพรวมท่ัวประเทศ
จำาแนกตามเรือ่งท่ีมาขอรบับรกิาร ประจำาปงงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เรื่องท่ีมาขอรับบริการ
จำานวนผูต้อบ
แบบสอบถาม

คะแนนเฉลี่ย
ความพกงพอใจ

( x̄ )

ร้อยละของ
ความพกงพอใจ

ขอคำาปรกกษา
(ดิบานค้บมครองแรงงาน ดิบานความปลอดิภสยในการทำางาน 
ดิบานแรงงานสสมพึสนธุ ์และดิบานอืบน ๆ)

3,799 4.61 92.29

ร้องทุกข์/ร้องเรียน
(ดิบานค้บมครองแรงงาน ดิบานความปลอดิภสยในการทำางาน 
ดิบานแรงงานสสมพึสนธุ ์และดิบานอืบน ๆ)

970 4.64 92.73

จดทะเบียน/ตอ่ทะเบียน
(จดิทะเบ่ยนขบอตกลงสภาพึการจบาง สห้ภาพึแรงงาน 
ขง้นทะเบ่ยนเจบาห้นบาท่บความปลอดิภสยในการทำางาน เป นตบน)

279 4.55 91.04

ขอใบรับรอง/ต่ออายุใบรับรอง
(ขอใบรสบรอง มรท.8001-2553 ขอใบรสบรองห้รือต่อาย้
ห้น่วยงานฝึกอบรมห้ลสกสูตร จป. เป นตบน)

90 4.47 89.42

ขอข้อมูล/เอกสาร
(ขอขบอมูล/เอกสาร/สืบอประชาสสมพึสนธุ์ ดิบานค้บมครองแรงงาน 
ดิบานความปลอดิภสยแรงงาน เป นตบน)

575 4.65 92.93

ขอรับบริการอ่ืน ๆ
(การให้บบรกการกองท้นต่าง ๆ การให้บบรกการเล้่ยงดิเูดิ็กปฐมวสย
ศูนย์เดิ็กเล็กฯ การให้บบรกการห้บองสม้ดิ การจสดิส่งเอกสาร 
การทำาธุ้รกรรมทางการเงกน เป นตบน)

964 4.64 92.89

2.2 ความพกงพอใจในการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำาแนก
ตามหน่วยงาน

     เมืบอพึกจารณาผลการสำารวจความพึงงพึอใจในการให้บบรกการของกรมสวสสดิกการและค้บมครองแรงงาน
โดิยจำาแนกตามห้น่วยงาน พึบวา่ ห้น่วยงานท่บมค่า่รบอยละความพึงงพึอใจสงูกวา่เกณฑต์ามตสวช่ว้สดิ จำานวน 91 ห้น่วยงาน
และตบำากวา่เกณฑต์ามตสวช่ว้สดิ จำานวน 20 ห้น่วยงาน โดิยห้น่วยงานท่บผูบตอบแบบสอบถามมค่วามพึงงพึอใจในภาพึรวม
สูงส้ดิ 3 ลำาดิสบแรก เมืบอเท่ยบกสบห้น่วยงานอืบน คือ ศูนย์ความปลอดิภสยในการทำางานเขต 7 (ราชบ้ร่) และ
สสค. สมท้รปราการ (รบอยละ 100.00) ศนูยค์วามปลอดิภสยในการทำางานเขต 12 (มน่บ้ร่) (รบอยละ 99.79) และ
สสค. กำาแพึงเพึชร (รบอยละ 99.77) ตามลำาดิสบ 

     รายละเอ่ยดิตามตารางท่บ 6
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ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8

ขั้นตอนในการใหบริการ การใหบริการมีความ เจาหนาที่ใหคําแนะนํา เจาหนาที่ใหบริการ สถานที่ใหบริการ ความเพียงพอ วันและเวลา มีชองทาง

ไมยุงยาก ไมซับซอน โปรงใส ไมเลือก หรือตอบขอซักถามไดชัดเจน ดวยความสภุาพ เปนมิตร มีความสะดวก สะอาด ของสิ่งอํานวย เปด-ปดใหบริการ เลอืกใชบริการ

สะดวกรวดเร็ว ปฏิบัติ และเปนธรรม ตรงตามความตองการ อัธยาศัยดี เตม็ใจใหบริการ  และเปนระเบียบ ความสะดวก มีความเหมาะสม หลากหลายรูปแบบ

รวมทั่วประเทศ 5,697 92.15 91.84 92.95 93.28 93.69 92.03 91.26 92.13 90.04

กองคุมครองแรงงาน 19 85.66 84.21 85.26 85.26 89.47 85.26 86.32 86.32 83.16

สํานักแรงงานสัมพันธ 41 92.99 92.68 94.63 96.59 96.10 93.66 91.22 93.17 85.85

สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 27 97.59 97.78 97.78 97.78 97.78 98.52 97.78 97.04 96.30

กองความปลอดภัยแรงงาน 78 89.94 86.92 90.51 90.00 91.54 90.00 89.74 91.03 89.74

กองสวัสดิการแรงงาน 35 91.00 90.86 90.86 91.43 93.71 89.71 88.57 91.43 91.43

กองนิติการ 37 92.23 91.89 92.43 91.89 95.14 91.89 91.89 92.97 89.73

สํานักงานเลขานุการกรม 25 96.10 95.20 96.80 96.80 97.60 96.80 95.20 97.60 92.80

กองการเจาหนาที่ 49 90.87 88.57 91.43 91.43 93.47 91.02 91.02 92.24 87.76

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 22 98.07 96.36 99.09 100.00 100.00 99.09 97.27 98.18 94.55

กองบริหารการคลัง 34 86.84 86.47 85.88 85.29 87.06 87.65 87.06 88.82 86.47

กองคุมครองแรงงานนอกระบบ 15 92.50 94.67 96.00 94.67 94.67 92.00 89.33 89.33 89.33

สรพ.1 (เขตบางรัก...) 155 91.53 91.74 93.81 94.32 94.45 89.42 87.74 91.10 89.68

สรพ.2 (เขตจอมทอง..) 42 90.18 89.52 90.48 91.43 92.38 88.10 89.05 90.48 90.00

สรพ.3 (เขตคลองเตย..) 37 90.41 89.73 92.43 92.43 92.97 88.65 89.19 90.81 87.03

สรพ.4 (เขตคันนายาว...) 61 92.91 95.74 96.07 95.08 94.43 89.18 90.82 92.13 89.84

ตารางที่ 6 ความพงึพอใจในการใหบริการของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จําแนกตามหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนวยงาน

รอยละของความพงึพอใจในการใหบริการ

ภาพรวม

จํานวนผูตอบ

แบบสอบถามออนไลน 

(QR Code)
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ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8

ขั้นตอนในการใหบริการ การใหบริการมีความ เจาหนาที่ใหคําแนะนํา เจาหนาที่ใหบริการ สถานที่ใหบริการ ความเพียงพอ วันและเวลา มีชองทาง

ไมยุงยาก ไมซับซอน โปรงใส ไมเลือก หรือตอบขอซักถามไดชัดเจน ดวยความสภุาพ เปนมิตร มีความสะดวก สะอาด ของสิ่งอํานวย เปด-ปดใหบริการ เลอืกใชบริการ

สะดวกรวดเร็ว ปฏิบัติ และเปนธรรม ตรงตามความตองการ อัธยาศัยดี เตม็ใจใหบริการ  และเปนระเบียบ ความสะดวก มีความเหมาะสม หลากหลายรูปแบบ

ตารางที่ 6 ความพงึพอใจในการใหบริการของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จําแนกตามหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนวยงาน

รอยละของความพงึพอใจในการใหบริการ

ภาพรวม

จํานวนผูตอบ

แบบสอบถามออนไลน 

(QR Code)

สรพ.5 (เขตดินแดง...) 34 95.59 95.88 97.06 95.88 97.06 94.12 94.12 95.29 95.29

สรพ.6 (เขตคลองสาน...) 5 96.50 88.00 100.00 100.00 100.00 88.00 100.00 100.00 96.00

สรพ.7 (เขตตลิ่งชัน...) 36 92.78 92.78 93.33 94.44 95.00 92.22 91.67 92.78 90.00

สรพ.8 (เขตพระนคร...) 62 92.10 90.32 94.52 93.87 94.84 91.61 90.32 92.90 88.39

สรพ.9 (เขตจตุจักร...) 187 96.98 97.11 98.07 98.18 98.72 95.72 94.87 98.07 95.08

สรพ.10 (เขตคลองสามวา...) 50 84.50 85.60 87.60 90.00 90.80 78.80 76.40 88.40 78.40

ศปข.1 (พระนครศรีอยุธยา) 18 88.33 88.89 87.78 93.33 92.22 84.44 87.78 87.78 84.44

ศปข.2 (ชลบุรี) 45 89.89 89.33 89.78 92.89 92.44 88.89 88.44 91.11 86.22

ศปข.3 (นครราชสีมา) 20 91.00 93.00 91.00 92.00 91.00 90.00 89.00 92.00 90.00

ศปข.4 (อุดรธาน)ี 15 93.67 89.33 96.00 96.00 97.33 90.67 90.67 98.67 90.67

ศปข.5 (ลําปาง) 8 92.19 87.50 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 95.00 92.50

ศปข.6 (นครสวรรค) 59 97.42 96.27 97.29 97.97 97.97 98.31 97.63 96.95 96.95

ศปข.7 (ราชบุร)ี 32 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ศปข.8 (สุราษฎรธาน)ี 137 96.97 92.99 99.56 99.12 99.85 96.93 95.91 99.56 91.82

ศปข.9 (สงขลา) 84 94.70 93.81 95.48 95.71 97.14 94.52 94.05 93.81 93.10

ศปข.10 (สมุทรปราการ) 23 91.63 90.43 92.17 93.04 94.78 90.43 91.30 90.43 90.43
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ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8

ขั้นตอนในการใหบริการ การใหบริการมีความ เจาหนาที่ใหคําแนะนํา เจาหนาที่ใหบริการ สถานที่ใหบริการ ความเพียงพอ วันและเวลา มีชองทาง

ไมยุงยาก ไมซับซอน โปรงใส ไมเลือก หรือตอบขอซักถามไดชัดเจน ดวยความสภุาพ เปนมิตร มีความสะดวก สะอาด ของสิ่งอํานวย เปด-ปดใหบริการ เลอืกใชบริการ

สะดวกรวดเร็ว ปฏิบัติ และเปนธรรม ตรงตามความตองการ อัธยาศัยดี เตม็ใจใหบริการ  และเปนระเบียบ ความสะดวก มีความเหมาะสม หลากหลายรูปแบบ

ตารางที่ 6 ความพงึพอใจในการใหบริการของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จําแนกตามหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนวยงาน

รอยละของความพงึพอใจในการใหบริการ

ภาพรวม

จํานวนผูตอบ

แบบสอบถามออนไลน 

(QR Code)

ศปข.11 (ตล่ิงชัน) 33 94.70 95.76 96.36 94.55 96.97 95.76 94.55 93.33 90.30

ศปข.12 (มีนบุร)ี 12 99.79 100.00 100.00 100.00 98.33 100.00 100.00 100.00 100.00

ศูนยเด็กเล็กฯ นครปฐม 8 75.00 70.00 75.00 72.50 75.00 77.50 77.50 77.50 75.00

ศูนยเด็กเล็กฯ สมุทรปราการ 16 75.78 75.00 76.25 76.25 78.75 76.25 76.25 75.00 72.50

กระบี่ 86 97.91 97.21 98.14 99.07 98.60 97.67 98.14 98.84 95.58

กาญจนบุรี 25 91.30 91.20 91.20 95.20 92.80 92.00 89.60 90.40 88.00

กาฬสนิธุ 57 95.18 94.04 96.14 95.44 95.44 94.39 95.44 95.79 94.74

กําแพงเพชร 11 99.77 100.00 100.00 98.18 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ขอนแกน 405 91.55 94.17 92.94 91.16 90.81 90.72 91.01 90.81 90.77

จันทบุรี 36 99.38 98.89 98.89 99.44 99.44 99.44 99.44 100.00 99.44

ฉะเชิงเทรา 37 99.26 99.46 98.92 99.46 99.46 99.46 98.92 98.92 99.46

ชลบุรี 9 87.22 84.44 86.67 86.67 88.89 86.67 86.67 88.89 88.89

ชัยนาท 21 90.83 85.71 90.48 90.48 92.38 91.43 91.43 93.33 91.43

ชัยภูมิ 17 90.29 92.94 90.59 90.59 90.59 89.41 89.41 89.41 89.41

ชุมพร 10 94.00 92.00 94.00 94.00 94.00 94.00 96.00 96.00 92.00

เชียงราย 17 78.97 75.29 85.88 88.24 87.06 68.24 69.41 80.00 77.65
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ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8

ขั้นตอนในการใหบริการ การใหบริการมีความ เจาหนาที่ใหคําแนะนํา เจาหนาที่ใหบริการ สถานที่ใหบริการ ความเพียงพอ วันและเวลา มีชองทาง

ไมยุงยาก ไมซับซอน โปรงใส ไมเลือก หรือตอบขอซักถามไดชัดเจน ดวยความสภุาพ เปนมิตร มีความสะดวก สะอาด ของสิ่งอํานวย เปด-ปดใหบริการ เลอืกใชบริการ

สะดวกรวดเร็ว ปฏิบัติ และเปนธรรม ตรงตามความตองการ อัธยาศัยดี เตม็ใจใหบริการ  และเปนระเบียบ ความสะดวก มีความเหมาะสม หลากหลายรูปแบบ

ตารางที่ 6 ความพงึพอใจในการใหบริการของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จําแนกตามหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนวยงาน

รอยละของความพงึพอใจในการใหบริการ

ภาพรวม

จํานวนผูตอบ

แบบสอบถามออนไลน 

(QR Code)

เชียงใหม 40 83.31 82.00 83.50 83.00 84.50 85.50 84.00 82.50 81.50

ตรัง 19 94.74 91.58 96.84 94.74 98.95 95.79 95.79 93.68 90.53

ตราด 32 96.95 96.88 96.88 96.88 98.13 98.13 97.50 96.25 95.00

ตาก 24 85.52 87.50 85.83 86.67 86.67 85.00 85.00 85.83 81.67

นครนายก 8 95.00 95.00 97.50 97.50 97.50 87.50 97.50 95.00 92.50

นครปฐม 151 85.30 84.64 85.70 90.33 90.20 89.40 82.65 80.00 79.47

นครพนม 50 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60

นครราชสีมา 18 92.22 92.22 94.44 93.33 93.33 91.11 91.11 93.33 88.89

นครศรีธรรมราช 29 98.97 99.31 99.31 99.31 98.62 99.31 98.62 99.31 97.93

นครสวรรค 151 97.50 97.62 97.62 97.75 97.75 97.35 97.22 97.48 97.22

นนทบุรี 19 85.66 84.21 90.53 85.26 85.26 85.26 82.11 89.47 83.16

นราธิวาส 12 89.17 90.00 86.67 90.00 91.67 88.33 88.33 91.67 86.67

นาน 35 96.64 93.14 98.29 98.86 98.29 95.43 93.71 97.71 97.71

บึงกาฬ 25 98.20 99.20 99.20 97.60 96.80 96.80 97.60 99.20 99.20

บุรีรัมย 25 88.00 89.60 89.60 90.40 91.20 87.20 85.60 84.80 85.60

ปทุมธานี 84 88.33 84.52 87.62 90.24 89.76 88.10 89.29 88.33 88.81
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ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8

ขั้นตอนในการใหบริการ การใหบริการมีความ เจาหนาที่ใหคําแนะนํา เจาหนาที่ใหบริการ สถานที่ใหบริการ ความเพียงพอ วันและเวลา มีชองทาง

ไมยุงยาก ไมซับซอน โปรงใส ไมเลือก หรือตอบขอซักถามไดชัดเจน ดวยความสภุาพ เปนมิตร มีความสะดวก สะอาด ของสิ่งอํานวย เปด-ปดใหบริการ เลอืกใชบริการ

สะดวกรวดเร็ว ปฏิบัติ และเปนธรรม ตรงตามความตองการ อัธยาศัยดี เตม็ใจใหบริการ  และเปนระเบียบ ความสะดวก มีความเหมาะสม หลากหลายรูปแบบ

ตารางที่ 6 ความพงึพอใจในการใหบริการของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จําแนกตามหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนวยงาน

รอยละของความพงึพอใจในการใหบริการ

ภาพรวม

จํานวนผูตอบ

แบบสอบถามออนไลน 

(QR Code)

ประจวบคีรีขันธ 33 91.82 90.91 92.73 92.73 93.33 91.52 91.52 92.73 89.09

ปราจีนบุรี 56 82.81 80.71 83.57 83.57 82.86 84.29 81.79 83.93 81.79

ปตตานี 27 85.28 83.70 87.41 94.81 96.30 80.00 80.74 83.70 75.56

พระนครศรีอยุธยา 114 91.73 93.51 93.33 91.40 92.11 90.53 92.11 89.82 91.05

พะเยา 77 97.21 97.14 97.40 97.40 97.40 97.14 96.62 97.40 97.14

พังงา 5 93.00 92.00 92.00 92.00 100.00 92.00 92.00 92.00 92.00

พัทลุง 33 97.12 96.97 98.18 98.79 98.79 95.15 98.18 98.79 92.12

พิจิตร 114 95.02 94.04 95.09 95.09 95.79 95.09 95.09 95.44 94.56

พิษณุโลก 35 91.14 88.00 92.00 93.14 94.86 91.43 89.71 89.71 90.29

เพชรบุรี 22 96.82 99.09 93.64 97.27 95.45 98.18 95.45 99.09 96.36

เพชรบูรณ 41 89.45 86.83 90.24 90.73 91.71 89.76 89.76 89.27 87.32

แพร 17 91.18 91.76 90.59 91.76 91.76 91.76 92.94 91.76 87.06

ภูเก็ต 100 87.80 83.60 91.00 93.20 90.40 88.20 84.40 90.60 81.00

มหาสารคาม 68 91.73 90.88 92.06 92.94 93.82 92.06 90.59 90.88 90.59

มุกดาหาร 30 95.92 95.33 96.67 95.33 95.33 96.00 96.67 96.67 95.33

แมฮองสอน 33 95.61 94.55 96.97 95.76 95.76 93.94 96.36 95.76 95.76
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ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8

ขั้นตอนในการใหบริการ การใหบริการมีความ เจาหนาที่ใหคําแนะนํา เจาหนาที่ใหบริการ สถานที่ใหบริการ ความเพียงพอ วันและเวลา มีชองทาง

ไมยุงยาก ไมซับซอน โปรงใส ไมเลือก หรือตอบขอซักถามไดชัดเจน ดวยความสภุาพ เปนมิตร มีความสะดวก สะอาด ของสิ่งอํานวย เปด-ปดใหบริการ เลอืกใชบริการ

สะดวกรวดเร็ว ปฏิบัติ และเปนธรรม ตรงตามความตองการ อัธยาศัยดี เตม็ใจใหบริการ  และเปนระเบียบ ความสะดวก มีความเหมาะสม หลากหลายรูปแบบ

ตารางที่ 6 ความพงึพอใจในการใหบริการของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จําแนกตามหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนวยงาน

รอยละของความพงึพอใจในการใหบริการ

ภาพรวม

จํานวนผูตอบ

แบบสอบถามออนไลน 

(QR Code)

ยโสธร 16 89.22 83.75 92.50 90.00 90.00 91.25 96.25 85.00 85.00

ยะลา 9 85.00 82.22 82.22 80.00 77.78 88.89 88.89 91.11 88.89

รอยเอ็ด 74 96.39 96.76 96.22 97.30 98.38 95.68 95.41 96.76 94.59

ระนอง 16 83.13 83.75 83.75 82.50 85.00 82.50 81.25 83.75 82.50

ระยอง 15 93.83 93.33 94.67 93.33 94.67 94.67 93.33 93.33 93.33

ราชบุรี 43 86.34 85.58 87.44 88.84 87.91 88.37 84.19 85.12 83.26

ลพบุรี 12 94.58 93.33 95.00 96.67 96.67 95.00 93.33 95.00 91.67

ลําปาง 108 87.64 85.19 87.04 87.96 89.07 88.89 88.33 88.15 86.48

ลําพูน 75 98.53 98.40 97.60 98.13 99.20 98.93 99.20 98.67 98.13

เลย 70 97.50 94.86 99.43 99.71 99.43 96.00 94.29 98.86 97.43

ศรีสะเกษ 17 90.00 90.59 91.76 90.59 91.76 91.76 89.41 88.24 85.88

สกลนคร 438 84.45 83.06 84.29 85.75 85.80 85.25 83.15 84.38 83.88

สงขลา 37 93.45 93.51 93.51 93.51 93.51 95.14 94.59 95.14 88.65

สตูล 11 95.23 92.73 94.55 96.36 98.18 96.36 92.73 98.18 92.73

สมุทรปราการ 95 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

สมุทรสงคราม 10 94.00 96.00 96.00 96.00 96.00 94.00 92.00 90.00 92.00

19



ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8

ขั้นตอนในการใหบริการ การใหบริการมีความ เจาหนาที่ใหคําแนะนํา เจาหนาที่ใหบริการ สถานที่ใหบริการ ความเพียงพอ วันและเวลา มีชองทาง

ไมยุงยาก ไมซับซอน โปรงใส ไมเลือก หรือตอบขอซักถามไดชัดเจน ดวยความสภุาพ เปนมิตร มีความสะดวก สะอาด ของสิ่งอํานวย เปด-ปดใหบริการ เลอืกใชบริการ

สะดวกรวดเร็ว ปฏิบัติ และเปนธรรม ตรงตามความตองการ อัธยาศัยดี เตม็ใจใหบริการ  และเปนระเบียบ ความสะดวก มีความเหมาะสม หลากหลายรูปแบบ

ตารางที่ 6 ความพงึพอใจในการใหบริการของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จําแนกตามหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนวยงาน

รอยละของความพงึพอใจในการใหบริการ

ภาพรวม

จํานวนผูตอบ

แบบสอบถามออนไลน 

(QR Code)

สมุทรสาคร 42 89.05 89.05 91.43 89.52 91.90 87.14 86.67 89.52 87.14

สระแกว 19 94.47 92.63 93.68 93.68 94.74 95.79 94.74 95.79 94.74

สระบุรี 188 87.06 94.47 89.57 89.79 91.17 88.83 85.74 82.45 74.47

สิงหบุรี 116 96.38 93.45 97.59 95.17 96.90 98.28 97.93 98.28 93.45

สุโขทัย 59 97.97 99.66 97.29 98.31 97.29 98.31 96.27 98.64 97.97

สุพรรณบุรี 39 91.92 94.36 93.33 95.90 96.92 91.28 90.77 88.72 84.10

สุราษฎรธานี 51 93.04 92.16 93.73 93.33 94.51 93.33 93.33 92.55 91.37

สุรินทร 41 93.05 94.63 94.63 94.63 94.15 89.76 91.22 93.66 91.71

หนองคาย 55 98.64 97.82 98.55 99.64 99.27 98.55 98.91 99.27 97.09

หนองบัวลําภู 11 92.27 90.91 92.73 94.55 98.18 96.36 89.09 90.91 85.45

อางทอง 33 93.33 92.12 93.94 94.55 95.15 91.52 92.73 93.33 93.33

อํานาจเจริญ 78 93.78 95.13 91.79 92.31 93.33 93.33 94.62 95.13 94.62

อุดรธานี 26 92.21 90.77 93.08 93.08 94.62 91.54 92.31 90.00 92.31

อุตรดิตถ 18 99.72 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 97.78

อุทัยธานี 24 94.69 91.67 95.83 95.83 97.5 94.17 92.5 94.17 95.83

อุบลราชธานี 32 95.63 95.63 96.25 96.88 96.88 96.88 93.13 97.50 91.88
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 2.3 ความพึงพอใจในการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำาแนก
ตามประเดน็ความพึงพอใจภาพรวมท่ัวประเทศ

     ผลการสำารวจความพึงงพึอใจในการให้บบรกการของกรมสวสสดิกการและค้บมครองแรงงาน
ห้ากพึกจารณาเฉพึาะผูบตอบแบบสอบถามทีไ่ดิบแสดิงความคกดิเห็้นในประเดิน็ทีรู่บสงกพึงงพึอใจ/ประทสบใจในการให้บบรกการ
ของกรมสวสสดิกการและค้บมครองแรงงาน พึบว่า ผูบตอบแบบสอบถามไดิบแสดิงความคกดิเห็้นในประเดิ็นที่รูบสงก
พึงงพึอใจในการให้บบรกการ 3 อสนดิสบแรก คือ บรกการดิ ีอสธยาศสยดิ ีพึดูิจาสภ้าพึ เอาใจใส ่กระตอืรอืรบน (252 ราย)
รองลงมาคอื เจบาห้นบาที่ให้บคำาปรงกษาแนะนำาและตอบขบอซักสกถามดิ ีเขบาใจงา่ย ขบอมลูครบถบวน ชัดสดิเจน (113 ราย)
และให้บความชัด่วยเห้ลือดิมีาก (15 ราย) ตามลำาดิสบ

      รายละเอียดิตามตารางที่ 7
ตารางท่ี 7 ความพึงพอใจในการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำาแนกตามประเด็น
ความพึงพอใจภาพรวมท่ัวประเทศ ประจำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเดน็ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจ/ประทับใจในการให้บริการ จำานวน
(ราย)

บรกการดิ ีอสธยาศสยดิ ีพึดูิจาส้ภาพึ เอาใจใส่ กระตอืรือรบน 252
เจบาห้นบาท่ีให้บคำาปรงกษาแนะนำาและตอบขบอซักสกถามดิ ีเขบาใจง่าย ขบอมลูครบถบวน ชัดสดิเจน 113
ให้บความช่ัดวยเห้ลือดิีมาก 15
บรกการรวดิเร็ว สะดิวก 14
ให้บบรกการนอกวสนและเวลาราชัดการ 4
ช่ัดวยตกดิตามเร่ืองและประสานงานดิีมาก 4
โปร่งใส เท่ียงธรรม 2
มีการตรวจคสดิกรอง โควกดิ-19 และมีเจลแอลกอฮอล์บรกการ 2
มีการส่ือสารให้บขบอมูลความรูบห้ลายช่ัดองทาง 2
กกจกรรมและการเรียนในห้บองเรียนมีสสดิส่วนท่ีเห้มาะสมดิีมาก 1
ขส้นตอนการทำางานดิีมาก 1
เจบาห้นบาท่ีผูบรสบคำารบองสอบถามขบอมูลละเอียดิดิีมาก 1
มีความเป็นมืออาชีัดพึ 1
มีจ้ดิบรกการน้ำาดิื่ม 1
ระบบ E-Service มีประสกทธกภาพึ 1
สถานท่ีมีความเห้มาะสม 1

รวม 415
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2.4 ความพึงพอใจในการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามประเด็น
ความพึงพอใจ จำาแนกตามหนววยงาน

     เมือ่พึกจารณาผลการสำารวจความพึงงพึอใจในการให้บบรกการของกรมสวสสดิกการและค้บมครอง
แรงงาน เฉพึาะผูบตอบแบบสอบถามทีไ่ดิบแสดิงความคกดิเห็้นในประเดิน็ทีรู่บสงกพึงงพึอใจ/ประทสบใจในการให้บบรกการ
ของกรมสวสสดิกการและค้บมครองแรงงาน จำาแนกตามห้น่วยงาน พึบว่า มีห้น่วยงานทีม่ีผูบตอบแบบสอบถาม
แสดิงความคกดิเห็้นในประเดิน็ทีรู่บสงกพึงงพึอใจ/ประทสบใจ จำานวน 80 ห้น่วยงาน 

      รายละเอียดิตามตารางที่ 8
ตารางท่ี 8 ความพึงพอใจในการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามประเด็น
ความพึงพอใจ จำาแนกตามหนววยงาน ประจำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนววยงาน
จำานวน
ผู้ตอบ
ท้ังหมด

 ประเดน็ท่ีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในการให้บริการ จำานวน
(ราย)

สำานสกแรงงานสสมพึสนธ์ 41 บรกการดิีมาก ให้บคำาปรงกษาดิี ครบถบวน เขบาใจ ส้ภาพึ 7
สำานสกพึสฒนา
มาตรฐานแรงงาน

27 บรกการดิี 1

กองความปลอดิภสย
แรงงาน

78 บรกการดิี 1

กองสวสสดิกการ
แรงงาน

35 บรกการดิี 6
ประสานงานดิีมาก 1

กองนกตกการ 37 เจบาห้นบาท่ีน่ารสก 1
สำานสกงานเลขาน้การ
กรม

25 บรกการดิีมาก 1
บรกการรวดิเร็ว 1

กองการเจบาห้นบาท่ี 49 บรกการดิีมาก 2
ให้บขบอมูลครบถบวน 2

กองบรกห้ารการคลสง 34 บรกการดิี 1
กองค้บมครองแรงงาน
นอกระบบ

15 บรกการดิีมาก 2

สรพึ.1 
(เขตบางรสก..)

115 ให้บคำาปรงกษาแนะนำาดิี ชัดสดิเจน ละเอียดิ ตรงตามความตบองการ 24
บรกการดิี 19
เจบาห้นบาท่ีอสธยาศสยดิ ีเป็นกสนเอง กระตือรือรบน 8
บรกการรวดิเร็ว 5
ให้บความช่ัดวยเห้ลือดิี 4
มีการส่ือสารให้บขบอมูลความรูบห้ลายช่ัดองทาง 2
ระบบ E-Service มีประสกทธกภาพึ 1
ขส้นตอนการทำางานดิีมาก 1
สถานท่ีมีความเห้มาะสม 1
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ตารางท่ี 8 ความพึงพอใจในการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามประเด็น
ความพึงพอใจ จำาแนกตามหนววยงาน ประจำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

หนววยงาน
จำานวน
ผูต้อบ
ท้ังหมด

 ประเด็นท่ีผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจในการให้บริการ จำานวน
(ราย)

สรพึ.2 
(เขตจอมทอง..)

42 บรกการดิี ยก้มแยบมแจ่มใส 1
ตอบคำาถามไดิบชัดสดิเจน เขบาใจง่าย 1
ทำางานไว 1

สรพึ.3 
(เขตคลองเตย..)

37 บรกการดิี 5
ให้บคำาปรงกษาดิี ชัดสดิเจน 3
มีความเป็นธรรม 1

สรพึ.5
(เขตดิกนแดิง...)

34 บรกการดิี 5
ให้บคำาปรงกษาดิี เขบาใจง่าย เป็นประโยชัดน์ 3
ให้บความช่ัดวยเห้ลือดิี 2

สรพึ.6
(เขตคลองสาน...)

5 บรกการดิี เอาใจใส่ 3
ให้บคำาปรงกษาดิีมาก 1

สรพึ.7 
(เขตตลก่งชัดสน...)

36 บรกการดิี 2
ให้บปรงกษาแนะนำาดิมีาก เป็นประโยชัดน์ 2
โปร่งใส เท่ียงธรรม 1

สรพึ.8 
(เขตพึระนคร...)

62 บรกการดิีมาก เป็นกสนเอง 7
ให้บคำาแนะนำาท่ีดิี ชัดสดิเจน ตรงประเดิน็ 3
รวดิเร็วดิี 1

สรพึ.9 
(เขตจต้จสกร...)

187 บรกการดิี เป็นมกตร 7
ให้บคำาปรงกษา แนะนำาดิี 2

สรพึ.10 
(เขตคลองสามวา...)

50 บรกการดิี ตส้งใจให้บบรกการ 3
ให้บคำาปรงกษาดิี ทสนย้คสมสย 1

ศปข.1 
(พึระนครศรีอย้ธยา)

18 บรกการดิี 3
ให้บคำาปรงกษาแนะนำาดิีมาก 3

ศปข.2 (ชัดลบ้รี) 45 บรกการดิี พึดูิจาส้ภาพึ อสธยาศสยดิี เป็นกสนเอง 10
ให้บคำาปรงกษาแนะนำาดิี ตรงประเดิ็น 2
บรกการรวดิเร็ว 1
มีความเป็นมืออาชีัดพึ 1

ศปข.3 (นครราชัดสีมา) 20 ให้บคำาปรงกษาแนะนำาดิีมาก 2
บรกการดิีมาก 1
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ตารางท่ี 8 ความพึงพอใจในการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามประเด็น
ความพึงพอใจ จำาแนกตามหนววยงาน ประจำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

หนววยงาน
จำานวน
ผูต้อบ
ท้ังหมด

 ประเด็นท่ีผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจในการให้บริการ จำานวน
(ราย)

ศปข.4 (อ้ดิรธานี) 15 บรกการดิี 1
ไดิบขบอมูลตรงตามความตบองการ 1

ศปข.6 (นครสวรรค์) 59 บรกการดิี เป็นกสนเอง ใส่ใจ 5
เจบาห้นบาท่ีอธกบายชัดสดิเจนดิีมาก 5

ศปข.9 (สงขลา) 84 มีการตรวจคสดิกรอง โควกดิ-19 และมีเจลแอลกอฮอล์บรกการ 2
บรกการดิี 1
มีจ้ดิบรืการน้ำาดิื่ม 1

ศปข.10 
(สม้ทรปราการ)

23 ประสานงานดิีมาก 1

ศปข.11 (ตลก่งชัดสน) 33 ให้บบรกการในเวลาพึสกเท่ียง 1
ศูนย์เดิ็กเล็กฯ 
สม้ทรปราการ

16 กกจกรรมและการเรียนในห้บองเรียนมีสสดิส่วนท่ีเห้มาะสมดิี 1

กระบี่ 86 ให้บคำาปรงกษาแนะนำาดิี ชัดสดิเจน ครบถบวน เขบาใจง่าย 8
ให้บบรกการดิี ยก้มแยบม เต็มใจให้บบรกการ 4
เจบาห้นบาท่ีผูบรสบคำารบองสอบถามขบอมูลละเอียดิดิีมาก 1

กาญจนบ้รี 25 ให้บบรกการดิีมาก 2
กาฬสกนธ้์ 57 ให้บบรกการดิีมาก พึดูิจาดิี 2
ขอนแก่น 405 ให้บความช่ัดวยเห้ลือดิีมาก 7

บรกการดิีมาก 6
ให้บคำาปรงกษาดิี 1
สะดิวก รวดิเร็ว 1
ให้บบรกการในช่ัดวงนอกวสนและเวลาราชัดการ 1

ฉะเชัดกงเทรา 37 บรกการดิี 1
ชัดลบ้รี 9 บรกการดิี 1
ชัดสยนาท 21 บรกการดิีมาก 1
ชัดสยภูมก 17 บรกการดิีมาก 3
ช้ัดมพึร 10 บรกการดิี พึดูิจาดิี อสธยาศสยดิี 2

ให้บคำาปรงกษาแนะนำาดิีมาก 1
เชีัดยงราย 17 บรกการดิี เป็นกสนเอง 6

ให้บคำาปรงกษาแนะนำาดิีมาก เขบาใจง่าย 4
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ตารางท่ี 8 ความพึงพอใจในการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามประเด็น
ความพึงพอใจ จำาแนกตามหนววยงาน ประจำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

หนววยงาน
จำานวน
ผู้ตอบ
ท้ังหมด

 ประเดน็ท่ีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในการให้บริการ จำานวน
(ราย)

เชีัดยงให้ม่ 40 บรกการดิี 2
ตรสง 19 ให้บคำาแนะนำาดิีมาก ชัดสดิเจน อธกบายขสน้ตอนไดิบดิี 3

บรกการดิี 2
ตราดิ 32 บรกการดิี ยก้มแยบมแจ่มใส 1

ตอบคำาถามไดิบชัดสดิเจน 1
ตาก 24 บรกการดิีมาก 3

ให้บคำาปรงกษาดิี ชัดสดิเจน เขบาใจง่าย 2
นครปฐม 151 บรกการดิี 3
นครพึนม 50 ให้บคำาปรงกษาดิี เขบาใจ 1
นครราชัดสีมา 18 บรกการดิี 1
นครสวรรค์ 151 บรกการดิีมาก ยก้มแยบม 4
นนทบ้รี 19 บรกการดิีมาก 2
น่าน 35 บรกการดิี 2

ให้บบรกการนอกเวลาราชัดการ 2
บ้รีรสมย์ 89 ให้บคำาปรงกษาดิี 2

สะดิวกรวดิเร็ว 2
บรกการดิี 1

ปท้มธานี 84 บรกการดิี 2
ประจวบคีรีขสนธ์ 33 บรกการดิีมาก พึดูิจาดิี 8

รวดิเร็ว 1
ให้บคำาปรงกษาดิี 1

ปราจีนบ้รี 56 บรกการดิีมาก 1
ปตัตานี 27 บรกการดิี เป็นกสนเอง 1
พึระนครศรีอย้ธยา 114 บรกการดิีมาก น้ำาเสียงและกรกยามารยาทดิี 1
พึสงงา 5 บรกการดิี 1
พึสทล้ง 33 บรกการดิีมาก 1

ให้บคำาแนะนำาดิีมาก 1
พึกษณ้โลก 35 บรกการดิี 5

ให้บคำาปรงกษาดิี 2
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ตารางท่ี 8 ความพึงพอใจในการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามประเด็น
ความพึงพอใจ จำาแนกตามหนววยงาน ประจำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

หนววยงาน
จำานวน
ผู้ตอบ
ท้ังหมด

 ประเดน็ท่ีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในการให้บริการ จำานวน
(ราย)

เพึชัดรบูรณ์ 41 เจบาห้นบาท่ีเป็นกสนเอง 1
ให้บความช่ัดวยเห้ลือดิีมาก 1

แพึร่ 17 บรกการดิี 3
ให้บคำาปรงกษาดิี 3

ภูเก็ต 100 บรกการดิีมาก 2
ตอบขบอซักสกถามไดิบชัดสดิเจน 1

มห้าสารคาม 68 บรกการดิี พึดูิจาไพึเราะ 4
ให้บคำาปรงกษาแนะนำาดิีมาก ละเอียดิ 3

ม้กดิาห้าร 30 บรกการดิี 2
ให้บคำาปรงกษาดิี 2

รบอยเอ็ดิ 74 บรกการดิี 6
ระนอง 16 บรกการดิี 1
ระยอง 15 บรกการดิี 1
ราชัดบ้รี 43 บรกการดิี เป็นกสนเอง พึดูิจาส้ภาพึเรียบรบอย 4

เจบาห้นบาท่ีให้บคำาปรงกษาแนะนำาดิีมาก ตอบท้กคำาถาม 3
ตกดิตามงานไดิบดิีมาก 1

ลพึบ้รี 12 บรกการดิีมาก 4
ให้บคำาแนะนำาดิีมาก 3
ช่ัดวยตกดิตามเร่ืองดิีมาก 1

เลย 70 เจบาห้นบาท่ีให้บขบอมูลอย่างตส้งใจ 1
ศรีสะเกษ 17 บรกการดิี 3

ให้บคำาปรงกษาไดิบดิ ีเขบาใจง่าย 1
บรกการรวดิเร็ว 1

สกลนคร 438 บรกการดิี 15
สงขลา 37 บรกการดิี 2

ให้บคำาปรงกษาแนะนำาดิี 1
สตูล 11 ให้บคำาปรงกษาดิีมาก 2

บรกการดิี 1
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ตารางท่ี 8 ความพึงพอใจในการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามประเด็น
ความพึงพอใจ จำาแนกตามหนววยงาน ประจำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

หนววยงาน
จำานวน
ผู้ตอบ
ท้ังหมด

 ประเดน็ท่ีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในการให้บริการ จำานวน
(ราย)

สม้ทรสาคร 42 บรกการดิี เป็นกสนเอง 7
เจบาห้นบาท่ีให้บคำาปรงกษาดิี เขบาใจง่าย ขบอมูลครบถบวน 4

สระบ้รี 188 มีการอธกบายให้บทราบถงงสกทธกประโยชัดน์ท่ีควรจะไดิบรสบไดิบอย่างดิี 1
เจบาห้นบาให้บการตบอนรสบท่ีดิีมาก 1

สกงห้์บ้รี 116 บรกการดิี 1
ให้บคำาแนะนำาดิี 1

ส้โขทสย 59 เจบาห้นบาท่ีบรกการดิมีาก 1
เจบาห้นบาท่ีให้บคำาแนะนำาท่ีเขบาใจง่าย 1

ส้ราษฎร์ธานี 51 บรกการดิีมาก เป็นกสนเอง 9
ห้นองบสวลำาภู 11 อธกบายไดิบเขบาใจง่าย 1

บรกการดิี 1
อ่างทอง 33 บรกการดิีมาก 6

เจบาห้นบาท่ีให้บคำาแนะนำาและตอบคำาถามไดิบดิี 2
อ้ดิรธานี 26 บรกการดิี เป็นกสนเอง 3

เจบาห้นบาท่ีให้บคำาปรงกษาดิีมาก ตอบท้กคำาถาม 1
รสบฟังปัญห้าไดิบดิแีละให้บความช่ัดวยเห้ลือไดิบเห้มาะสม 1

อ้บลราชัดธานี 32 บรกการดิี 2
รวม 415
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สววนท่ี 3 ความไมวพึงพอใจในการให้บรกิาร
      3.1 ความไมวพึงพอใจในการให้บรกิารของกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน ภาพรวมท่ัวประเทศ

 ผลการสำารวจความพึงงพึอใจในการให้บบรกการของกรมสวสสดิกการและค้บมครองแรงงาน
ห้ากพึกจารณาเฉพึาะผูบตอบแบบสอบถามทีไ่ดิบแสดิงความคกดิเห็้นในประเดิน็ทีรู่บสงกไมพ่ึงงพึอใจ/ไมป่ระทสบใจในการให้บ
บรกการ พึบว่า จากแบบสอบถามทีห่้น่วยงานในสสงกสดิไดิบเก็บขบอมูลจากผูบทีม่าตกดิต่องานห้รือมารสบบรกการ
จำานวน 5,697 แบบ มผีูบตอบแบบสอบถามทีแ่สดิงความคกดิเห็้นวา่ไมพ่ึงงพึอใจในการให้บบรกการ จำานวน 26 ราย
คกดิเป็นรบอยละ 0.46 ของผูบตอบแบบสอบถามทสง้ห้มดิ ซักงง่ผา่นเกณฑก์ารพึสฒนาคณ้ภาพึการบรกห้ารจสดิการภาครสฐ 4.0
(PMQA 4.0) ห้มวดิ 3 การม้ง่เนบนผูบรสบบรกการและผูบมสีว่นไดิบสว่นเสยี ซักงง่กำาห้นดิตสวชัดีว้สดิไวบวา่ รบอยละความไมพ่ึงงพึอใจ
ของผูบรสบบรกการไมเ่กกนรบอยละ 10 โดิยผูบตอบแบบสอบถามไดิบแสดิงความคกดิเห็้นในประเดิน็ทีรู่บสงกไมพ่ึงงพึอใจในการให้บ
บรกการมากทีส่ด้ิ คอื สถานทีจ่อดิรถไมเ่พึยีงพึอ (7 ราย) 

            รายละเอียดิตามตารางที่ 9 
ตารางท่ี 9 ความไมวพึงพอใจในการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภาพรวมท่ัวประเทศ
ประจำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเดน็ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามไมวพึงพอใจ/ไมวประทับใจในการให้บริการ จำานวน
(ราย)

สถานท่ีจอดิรถไม่เพึียงพึอ 7
ใชัดบระยะเวลาในการดิำาเนกนการนาน 4
เจบาห้นบาท่ีพึูดิจาดิบวยน้ำาเสียงห้บวน ๆ รวมถงงใชัดบถบอยคำาและแสดิงกกรกยาท่ีไม่เห้มาะสมตบอผูบมารสบบรกการ 3
โทรศสพึท์ตกดิต่อยาก 2
รอรสบบรกการตส้งแต ่08.30 – 09.00 น. แตเ่จบาห้นบาท่ียสงไม่พึรบอมให้บบรกการ 2
สถานท่ีคสบแคบ แออสดิ 2
เจบาห้นบาท่ีไม่ยก้มแยบม 1
เจบาห้นบาท่ีรสบโทรศสพึท์ใชัดบคำาพึดูิ น้ำาเสียงห้ง้ดิห้งกดิ ไม่ส้ภาพึ 1
ท่ีตส้งห้่างไกล เสียเวลาเดิกนทาง 1
ไม่โปร่งใส 1
ยสงไม่ไดิบรสบความเป็นธรรมเท่าท่ีควร 1
สำานสกงานไม่เปดดิเคร่ืองปรสบอากาศในช่ัดวงเชัดบา 1

รวม 26
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     3.2 ความไมวพึงพอใจในการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำาแนกตาม
หนววยงาน

 เมื่อพึกจารณาผลการสำารวจความพึงงพึอใจในการให้บบรกการของกรมสวสสดิกการและค้บมครอง
แรงงาน เฉพึาะผูบตอบแบบสอบถามที่ไดิบแสดิงความคกดิเห็้นในประเดิ็นที่รูบสงกไม่พึงงพึอใจ/ไม่ประทสบใจในการให้บ
บรกการของกรมสวสสดิกการและค้บมครองแรงงาน โดิยจำาแนกตามห้น่วยงาน พึบว่า มีห้น่วยงานที่มีผูบตอบ
แบบสอบถามแสดิงความคกดิเห็้นไม่พึงงพึอใจในการให้บบรกการ จำานวน 14 ห้น่วยงาน 

  รายละเอียดิตามตารางที่ 10
ตารางท่ี 10 ความไมวพึงพอใจในการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำาแนกตาม
หนววยงาน ประจำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนววยงาน
จำานวน
ผูต้อบ
ท้ังหมด

 ประเดน็ท่ีผูต้อบแบบสอบถามไมวพึงพอใจในการให้บริการ จำานวน
(ราย)

สำานสกแรงงานสสมพึสนธ์ 41 ไม่มีท่ีจอดิรถ 3
สพึร.1 (เขตบางรสก...) 155 เจบาห้นบาท่ีพึดูิจาดิบวยน้ำาเสียงห้บวน ๆ รวมถงงใชัดบถบอยคำาและแสดิงกรกยาท่ี

ไม่เห้มาะสมตอ่ผูบมารสบบรกการ
3

โทรศสพึท์ตกดิต่อยาก 2
สถานท่ีแออสดิ 1
ระยะเวลาในการรอค่อนขบางนาน 1

สรพึ.2 (เขตจอมทอง..) 42 เจบาห้นบาท่ีรสบโทรศสพึท์ ใชัดบคำาพึดูิ น้ำาเสียงห้ง้ดิห้งกดิ ไม่ส้ภาพึ 1
สรพึ.7 (เขตตลก่งชัดสน...) 36 ยสงไม่ไดิบรสบความเป็นธรรมเท่าท่ีควร 1
ศปข.9 (สงขลา) 84 สำานสกงานไม่เปดดิเคร่ืองปรสบอากาศในช่ัดวงเชัดบา 1
ชัดสยภูมก 17 การดิำาเนกนการดิบานเอกสารค่อนขบางชัดบา 1
เชีัดยงให้ม่ 40 รอรสบบรกการตส้งแต่ 08.30 - 09.00 น. แตเ่จบาห้นบาท่ียสงไม่พึรบอมให้บบรกการ 2
นนทบ้รี 19 นสดิรสบเอกสาร แตเ่อกสารยสงไม่ไดิบทำา ใชัดบเวลาในการสอบถามและทำาเอกสารนาน 1
ปราจีนบ้รี 56 ท่ีตส้งห้่างไกล เสียเวลาเดิกนทาง 1
พึกษณ้โลก 35 ท่ีจอดิรถห้ายาก 1
ม้กดิาห้าร 30 ห้าท่ีจอดิรถยาก 3
เลย 70 สถานท่ีคสบแคบ 1
สกลนคร 438 เจบาห้นบาท่ีไม่ยก้มแยบม 1

ไม่โปร่งใส 1
อ้บลราชัดธานี 32 ใชัดบเวลานานเกกนไป 1

รวม 26
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สววนท่ี 4 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บรกิาร
4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ภาพรวมท่ัวประเทศ
     ผูบตอบแบบสอบถามที่มาตกดิต่องานห้รือมารสบบรกการจากห้น่วยงานของกรมสวสสดิกการ

และค้บมครองแรงงาน ไดิบแสดิงความคกดิเห็้นและให้บขบอเสนอแนะในการปรสบปร้งการให้บบรกการของห้น่วยงาน
ในภาพึรวมทส่วประเทศมากที่ส้ดิ คือ ควรเพึก่มชัด่องทางการตกดิต่อออนไลน์ เพึื่อไม่ตบองเดิกนทางมาที่สำานสกงาน
ควรปรสบภมูกทสศน์บรกเวณสวนห้ยอ่มดิบานห้นบาสำานสกงาน และควรมแีวน่สายตาไวบบรกการ ประเดิน็ละ 3 ราย

      รายละเอียดิตามตารางที่ 11
ตารางท่ี 11 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุการให้บรกิารของกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน
ภาพรวมท่ัวประเทศ ประจำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ จำานวน (ราย)
ควรเพึกม่ช่ัดองทางการตกดิตอ่ทางออนไลน ์เพึือ่ไมต่บองเดิกนทางมาท่ีสำานสกงาน 3
ควรปรสบภูมกทสศนบ์รกเวณสวนห้ย่อมดิบานห้นบาสำานสกงาน 3
ควรมแีวน่สายตาไวบบรกการ 3
ควรปรสบปร้งป้ายจราจรบรกเวณห้นบาเสาธง 2
ควรมเีอกสารดิบานความปลอดิภสยให้บเพึยีงพึอและห้ลากห้ลาย 2
ควรจะมเีจบาห้นบาท่ีคสดิกรองระบบคสดิกรองท่ีทสนสมสย 1
ควรจสดิกกจกรรมประจำาเดิอืน เพึือ่แลกเปล่ียนความรูบและประสบการณ์ 1
ควรแจบงวสนและเวลาท่ีนสดิพึบให้บชัดสดิเจน เนือ่งจากจะไดิบมกีารเตรียมตสวล่วงห้นบากอ่น 1
ควรแจบงให้บลูกจบางทราบเร่ืองการรสบคำารบองผ่านทางระบบออนไลน์ 1
ควรตอบคำาถามให้บรวดิเร็วในกรณท่ีีมผูีบถามในโซักเชีัดยล 1
ควรทำาส่ือดิบานกฎห้มายของกรมไวบแจกผูบมาขอรสบคำาปรงกษา 1
ควรปรสบทสศนคตกของเจบาห้นบาท่ีผูบให้บบรกการเกีย่วกสบลูกจบางทำางานบบาน 1
ควรเปดดิพึสดิลมห้รือเคร่ืองปรสบอากาศ เนือ่งจากดิบานนอกอากาศรบอน 1
ควรเพึกม่บค้ลากร 1
ควรมกีารส่งขบอมลูเร่ืองการฝึกอบรมเกีย่วกสบแรงงานให้บทราบอย่างทสว่ถงง 1
ควรมแีผ่นพึสบประชัดาสสมพึสนธเ์กีย่วกสบห้นว่ยงานกระทรวงแรงงานให้บมากกวา่นี้ 1
ควรมส่ืีอประชัดาสสมพึสนธเ์กีย่วกสบขบอมลูทางกฎห้มายท่ีตบองปฏกบสตกห้รือประกาศเร่ืองดิว่นตา่ง ๆ ท่ีเปน็ปจัจ้บสน
ของแรงงานไทยและขบามชัดาตก

1

ควรลดิขสน้ตอนในการทำางาน 1
ควรอบรมเร่ืองมารยาทของเจบาห้นบาท่ี 1
เจบาห้นบาท่ีควรพึดูิจาให้บส้ภาพึและกระตอืรือรบนในการให้บบรกการอย่างเปน็มกตร 1
เจบาห้นบาท่ีควรใส่ใจและดิแูลผูบใชัดบบรกการให้บครบท้กดิบาน ห้รือให้บคำาแนะนำาท่ีเห้มาะสม 1
ถสงดิสบเพึลกงตกดิตสง้สูงเกกนกฎห้มายกำาห้นดิ เขบาถงงยากสำาห้รสบคนตสวเล็ก 1
ในการแนบไฟล์เอกสาร ควรแนบไฟล์ขนาดิให้ญไ่ดิบ 1

30



ตารางท่ี 11 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุการให้บรกิารของกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน
ภาพรวมท่ัวประเทศ ประจำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ จำานวน (ราย)
ในการรสบเลข จป ควรส่งขบอมูลทาง E-Mail ไดิบ จะไดิบไม่ตบองเดิกนทางมายสงสำานสกงาน 1
ห้บองน้ำาสะอาดิดิ ีแตค่วรแกบไขอ้ปกรณบ์างจ้ดิท่ีชัดำาร้ดิ 1

รวม 33

4.2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จำาแนกตามหนววยงาน

      ผูบตอบแบบสอบถามที่มาตกดิต่องานห้รือมารสบบรกการจากห้น่วยงานของกรมสวสสดิกการ
และค้บมครองแรงงาน ไดิบแสดิงความคกดิเห็้นและให้บขบอเสนอแนะในการปรสบปร้งการให้บบรกการของห้น่วยงาน
ในสสงกสดิกรมสวสสดิกการและค้บมครองแรงงาน จำานวน 19 ห้น่วยงาน โดิยมีรายละเอียดิของขบอเสนอแนะ
ในแตล่ะห้น่วยงาน 

       รายละเอยีดิตามตารางที่ 12
ตารางท่ี 12 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุการให้บรกิารของกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน
จำาแนกตามหนววยงาน ประจำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หนววยงาน
จำานวน
ผูต้อบ
ท้ังหมด

 ประเดน็ท่ีผูต้อบแบบสอบเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ จำานวน
(ราย)

กองความปลอดิภสย
แรงงาน

78 ควรทำาส่ือดิบานกฎห้มายของกรมไวบแจกผูบท่ีมาขอรสบคำาปรงกษา 1

กองค้บมครองแรงงาน
นอกระบบ

15 ควรปรสบทสศนคตกของเจบาห้นบาท่ีผูบให้บบรกการเกี่ยวกสบลูกจบางทำางานบบาน 1

สรพึ.1 (เขตบางรสก...) 155 ควรมีการส่งขบอมูลเร่ืองการฝึกอบรมเกี่ยวกสบแรงงานให้บทราบอย่างทส่วถงง 1
ควรเปดดิพึสดิลมห้รือเคร่ืองปรสบอากาศ เนือ่งจากดิบานนอกอากาศรบอน 1
ควรอบรมเร่ืองมารยาทของเจบาห้นบาท่ี 1
เจบาห้นบาท่ีควรใส่ใจและดิูแลผูบใชัดบบรกการให้บครบท้กดิบานห้รือให้บคำาแนะนำาท่ีเห้มาะสม 1
ควรจะมีเจบาห้นบาท่ีคสดิกรองระบบคสดิกรองท่ีทสนสมสย 1
ในการรสบเลข จป ควรส่งขบอมูลทาง E-Mail ไดิบ จะไดิบไม่ตบองเดิกนทางมายสงสำานสกงาน 1

สรพึ.2 (เขตจอมทอง...) 42 ควรมีเอกสารดิบานความปลอดิภสยมากขง้นกว่าเดิกม 1
สรพึ.7 (เขตตลก่งชัดสน...) 489 ควรมีส่ือประชัดาสสมพึสนธ์เกี่ยวกสบขบอมูลทางกฎห้มายท่ีตบองปฎกบสตกห้รือประกาศ

เร่ืองดิ่วนต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจ้บสนของแรงงานไทยและขบามชัดาตก
1

ศปข.2 (ชัดลบ้รี) 37 ควรมีเอกสารดิบานความปลอดิภสยให้บเพึียงพึอและห้ลากห้ลาย 1
ศูนย์เดิ็กเล็กฯ 
สม้ทรปราการ

16 ควรมี Line กล่้มผูบปกครองสำาห้รสบพึดูิค้ยปรงกษา 1
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ตารางท่ี 12 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุการให้บรกิารของกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน
จำาแนกตามหนววยงาน ประจำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

หนววยงาน
จำานวน
ผูต้อบ
ท้ังหมด

 ประเดน็ท่ีผูต้อบแบบสอบเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ จำานวน
(ราย)

กระบี่ 86 ห้บองน้ำาสะอาดิดิี แต่ควรแกบไขอ้ปกรณ์บางจ้ดิท่ีชัดำาร้ดิ 1
ขอนแก่น 405 ควรแจบงวสนและเวลาท่ีนสดิพึบให้บชัดสดิเจน เนื่องจากจะไดิบมีการเตรียมตสวล่วงห้นบาก่อน 1
ชัดสยนาท 21 ควรตอบคำาถามให้บรวดิเร็วในกรณีท่ีมีผูบถามในโซักเชีัดยล 1
เชีัดยงให้ม่ 40 ควรจสดิกกจกรรมประจำาเดิือน เพึื่อแลกเปล่ียนความรูบและประสบการณ์ 1

ควรเพึก่มบ้คลากร 1
ประจวบคีรีขสนธ์ 33 ควรแจบงให้บลูกจบางทราบเร่ืองการรสบคำารบองผ่านทางระบบออนไลน์ 1
ปราจีนบ้รี 56 เจบาห้นบาท่ีควรพึดูิจาให้บส้ภาพึและกระตือรือรบนในการให้บบรกการอย่างเป็นมกตร 1

ในการแนบไฟล์เอกสาร ควรแนบไฟล์ขนาดิให้ญ่ไดิบ 1
ถสงดิสบเพึลกงตกดิตสง้สูงเกกนกฎห้มายกำาห้นดิ เขบาถงงยากสำาห้รสบคนตสวเล็ก 1

ราชัดบ้รี 43 ควรปรสบภูมกทสศน์บรกเวณสวนห้ย่อมดิบานห้นบาสำานสกงาน 3
ควรปรสบปร้งป้ายจราจรบรกเวณห้นบาเสาธง 2

สกลนคร 438 ควรเพึก่มช่ัดองทางการตกดิตอ่ทางออนไลน์ เพึื่อไม่ตบองเดิกนทางมาท่ีสำานสกงาน 1
สม้ทรสาคร 42 ควรมี Line เพึื่อความสะดิวกในการสอบถาม 1
ส้รกนทร์ 41 ควรมีแวน่สายตาไวบบรกการ 3
ห้นองบสวลำาภู 11 ควรมีแผ่นพึสบประชัดาสสมพึสนธ์เกี่ยวกสบห้น่วยงานกระทรวงแรงงานให้บมากกว่านี้ 1
อ้บลราชัดธานี 32 ควรลดิขส้นตอนในการทำางาน 1

รวม 33

สววนท่ี 5 ความผูกพันของผู้ใช้บริการท่ีมีตวอกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงานในภาพรวมท่ัวประเทศ
ผูบตอบแบบสอบถามที่มาตกดิต่องานห้รือมารสบบรกการจากห้น่วยงานของกรมสวสสดิกการ

และค้บมครองแรงงานไดิบแสดิงความคกดิเห็้นในเรือ่งความผกูพึสนทีม่ตีอ่กรมสวสสดิกการและค้บมครองแรงงาน ดิสงน้ี
- ขบอคำาถาม “ท่านมีความเชัดื่อมส่นในการปฏกบสตกงานห้รือการให้บบรกการของกรมสวสสดิกการ

และค้บมครองแรงงานมากนบอยเพึียงใดิ” สร้ปผลไดิบว่า ผูบใชัดบบรกการมีความเชัดื่อมส่นในภาพึรวมทส่วประเทศ
คกดิเป็นรบอยละ 91.08 โดิยผูบบรกการมีความเชัดื่อมส่นในระดิสบมากที่ส้ดิ จำานวน 3,547 ราย คกดิเป็นรบอยละ 62.26
ระดิสบมาก จำานวน 1,883 ราย คกดิเป็นรบอยละ 33.05 ระดิสบปานกลาง จำานวน 200 ราย คกดิเป็นรบอยละ 3.51
ระดิสบนบอย จำานวน 10 ราย คกดิเป็นรบอยละ 0.18 และระดิสบนบอยที่ส้ดิ จำานวน 57 ราย คกดิเป็นรบอยละ 1.00

- ขบอคำาถาม “ท่านยกนดิีเขบาร่วมโครงการห้รือกกจกรรมที่ทางกรมสวสสดิกการและค้บมครอง
แรงงานจสดิขง้นห้รือไม่” สร้ปผลไดิบว่า ผูบใชัดบบรกการยกนดิีเขบาร่วมโครงการห้รือกกจกรรม จำานวน 5,452 ราย
คกดิเป็นรบอยละ 95.70 และไม่สะดิวกเขบาร่วมโครงการห้รือกกจกรรม จำานวน 245 ราย คกดิเป็นรบอยละ 4.30
เน่ืองจากไมส่ะดิวก จำานวน 58 ราย ตกดิภารกกจ จำานวน 52 ราย และไมส่ะดิวกเรือ่งวสนและเวลา จำานวน 38 ราย
ตามลำาดิสบ

 รายละเอียดิตามตารางที่ 13
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ตารางท่ี 13 เหตผุลของผู้ใช้บรกิารท่ีไมวสะดวกเข้ารววมโครงการหรอืกจิกรรมของกรมสวสัดกิารและคุ้มครอง
แรงงาน ภาพรวมท่ัวประเทศ ประจำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563

เหตุผลของผู้ใช้บริการท่ีไมวสะดวกเข้ารววมโครงการหรือกจิกรรม จำานวน 
(ราย)

ไมส่ะดิวก 58
ตกดิภารกกจ 52
ไมส่ะดิวกเร่ืองวสนและเวลา 38
เดิกนทางไมส่ะดิวก 23
ไมป่ระสงค์ 10
ตกดิเรียน 9
ยสงไมท่ราบรายละเอียดิของโครงการ 9
ไม่ใช่ัดคนในพึื้นท่ี 6
ยบายสถานท่ีทำางานบ่อย 5
ไม่ไดิบมีส่วนเกี่ยวขบองโดิยตรง 5
บ้คลากรในองค์กรมีนบอย 3
ไม่พึรบอมท่ีจะเขบาร่วมกกจกรรม 3
นายจบางไม่อน้ญาต 2
ไม่มีความรูบ 2
ไม่แน่ใจ 1
ไม่ไดิบทำางานเป็นห้ลสกแห้ล่ง 1
ส้ขภาพึไม่ดิี 1
จสดิงานบ่อยเกกนไป 1
ไม่ไดิบทำางาน 1
อยู่ในช่ัดวงปรสบปร้งกกจการ 1
มาตกดิต่อไม่บ่อย 1

รวม 231
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สววนท่ี 6 ความคาดหวังหรือความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีมีตวอกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ในภาพรวมท่ัวประเทศ

ผูบตอบแบบสอบถามที่มาตกดิต่องานห้รือมารสบบรกการจากห้น่วยงานของกรมสวสสดิกการ
และค้บมครองแรงงานไดิบแสดิงความคกดิเห็้นในเรือ่งความคาดิห้วสงห้รอืความตบองการให้บกรมสวสสดิกการและค้บมครอง
แรงงานมกีารพึสฒนา เพึกม่เตกม ห้รอืปรสบปรง้กระบวนการทำางานและให้บบรกการในเรือ่งตา่ง ๆ ดิสงน้ี

          รายละเอียดิตามตารางที่ 14
ตารางท่ี 14 ความคาดหวังหรือความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีมีตวอกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ภาพรวมท่ัวประเทศ ประจำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความคาดหวงัหรือความตอ้งการของผูใ้ช้บริการท่ีมีตวอกรม จำานวน
(ราย)

คิดเป็น
ร้อยละ

การอบรมให้บความรูบเกีย่วกสบกฎห้มายแรงงาน 2,871 50.39
การทำางานท่ีรวดิเร็วและมปีระสกทธกภาพึ โปร่งใส ตรวจสอบไดิบ 2,829 49.66
ช่ัดองทางการบรกการห้ลากห้ลาย เช่ัดน ออกห้น่วยเคล่ือนท่ี จสดิบูธให้บคำาปรงกษา โซักเชีัดยลมีเดิีย 1,711 30.03
การเผยแพึร่ความรูบและขบอมลูขา่วสารในรูปแบบตา่ง ๆ 1,549 27.19
ขสน้ตอนกระบวนการทำางานท่ีสะดิวก ชัดสดิเจน และเปน็ระบบ 2,149 37.72
อ่ืน ๆ 13 0.23

โดิยในเรือ่งอืน่ ๆ ผูบตอบแบบสอบถามไดิบระบ้ความคาดิห้วสงห้รอืความตบองการให้บกรมสวสสดิกการ
และค้บมครองแรงงานมกีารพึสฒนา เพึกม่เตกม ห้รอืปรสบปรง้กระบวนการทำางานและให้บบรกการ ดิสงน้ี 

- จสดิอบรมให้บความรูบเพึก่มเตกมในเรื่องต่าง ๆ เชัด่น ความรูบดิบานความปลอดิภสยในการทำางาน
ความรูบเกีย่วกสบดิบานเกษตร ความรูบเฉพึาะกล้ม่ เป็นตบน จำานวน 8 ราย

- สนสบสน้นให้บมกีารจสดิตสง้ห้น่วยงานบรกการตรวจวสดิสภาพึแวดิลบอม จำานวน 1 ราย
- การให้บบรกการนอกเวลาราชัดการ จำานวน 1 ราย
- คณ้ภาพึในการให้บบรกการ จำานวน 1 ราย
- การจสดิอบรมให้บแกเ่จบาของบรกษสท จำานวน 1 ราย
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บทท่ี 3 
ผลการปรบัปรุงการให้บริการ

ผลการปรับปรุงการให้บริการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำาเนินการติิดติามผลการปรับปรุงการให้้บริการ

ของห้น่วยงาน ประจำาปงงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสำานักพฒันามาติรฐานแรงงานไดจ้ดัทำำาข้อมสลสรปุห้น่วยงาน
ทำีต่ิอ้งดำาเนินการปรบัปรงุการให้้บรกิาร พรอ้มทำังงระบุสิง่ทำีแ่ติล่ะห้น่วยงานติอ้งดำาเนินการปรบัปรงุการให้้บรกิาร
โดยห้น่วยงานทำีจ่ะติอ้งดำาเนินการปรบัปรงุการให้้บรกิาร คออ ห้น่วยงานทำีม่ผีสต้ิอบแบบสอบถามแสดงความคดิเห้นน
ในประเดนนทำีร่สส้กึไมพ่งึพอใจ/ไมป่ระทำบัใจ และข้อเสนอแนะ/แนวทำางแกไ้ขในการให้้บรกิาร รวมถึงห้น่วยงาน
ทำีม่คีา่รอ้ยละความพงึพอใจในแติล่ะประเดนนข้อคำาถามห้รออรอ้ยละความพงึพอใจในภาพรวมติ่ำากวา่เกณฑ์ตาติามติวัชี้ีงวดั
(ไมต่ิ่ำากวา่รอ้ยละ 88) ซ่ึงมีจำานวนทำังงสิงน 53 ห้น่วยงาน รายละเอียดติามติารางทำี่ 15
ตารางท่ี 15 สรุปหน่วยงานท่ีต้องดำาเนินการปรับปรุงการให้บรกิาร ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน

สิง่ท่ีต้องดำาเนินการปรับปรุงการให้บริการ

ภาพรวม
ทุกด้าน

ประเดน็ข้อคำาถามท่ี ประเดน็
ไม่พึง
พอใจำ

ประเดน็
ข้อเสนอ

แนะ1 2 3 4 5 6 7 8

กองคุ้มครองแรงงาน        

สำานักแรงงานสัมพันธา  

กองความปลอดภัยแรงงาน  

กองการเจ้าห้นา้ท่ีำ 

กองบริห้ารการคลัง        

กองคุม้ครองแรงงานนอกระบบ 

สรพ.1 (เขติบางรัก...)   

สรพ.2 (เขติจอมทำอง..)  

สรพ.3 (เขติคลองเติย...) 

สรพ.7 (เขติติล่ิงชัี้น...)  

สรพ.10 (เขติคลองสามวา...)      

ศปข.1 (พระนครศรีอยุธยา)     

ศปข.2 (ชี้ลบุรี)  

ศปข.5 (ลำาปาง) 

ศปข.9 (สงขลา) 

ศสนยาเดนกเลนกฯ นครปฐม         

ศสนยาเดนกเลนกฯ สมุทำรปราการ          

กระบี่ 

ขอนแก่น 
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ตารางท่ี 15 สรุปหน่วยงานท่ีต้องดำาเนินการปรับปรุงการให้บรกิาร ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

หน่วยงาน

สิง่ท่ีต้องดำาเนินการปรับปรุงการให้บริการ

ภาพรวม
ทุกด้าน

ข้อคำาถามท่ี ประเดน็
ไม่พึง
พอใจำ

ประเดน็
ข้อเสนอ

แนะ1 2 3 4 5 6 7 8

ชี้ลบรีุ      

ชัี้ยนาทำ  

ชัี้ยภสมิ 

เชีี้ยงราย        

เชีี้ยงให้ม่           

ติาก         

นครนายก 

นครปฐม      

นนทำบุรี        

นราธิวาส  

บุรีรัมยา    

ปทุำมธานี  

ประจวบคีรีขนัธา 

ปราจีนบุรี           

ปัติติานี       

พิษณุโลก 

เพชี้รบสรณา  

แพร่ 

ภสเกนติ    

มุกดาห้าร 

ยโสธร   

ยะลา     

ระนอง         

ราชี้บุรี        

ลำาปาง     

เลย 

ศรีสะเกษ 

สกลนคร           
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ตารางท่ี 15 สรุปหน่วยงานท่ีต้องดำาเนินการปรับปรุงการให้บรกิาร ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

หน่วยงาน

สิง่ท่ีต้องดำาเนินการปรับปรุงการให้บริการ

ภาพรวม
ทุกด้าน

ข้อคำาถามท่ี ประเดน็
ไม่พึง
พอใจำ

ประเดน็
ข้อเสนอ

แนะ1 2 3 4 5 6 7 8

สมุทำรสาคร    

สระบุรี    

สุพรรณบุรี 

สุรินทำรา 

ห้นองบัวลำาภส  

อุบลราชี้ธานี  

หมายเหตุ  ขอ้คำาถามท่ีำ 1 ขังนติอนในการให้บ้ริการไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน สะดวกรวดเรนว
                ขอ้คำาถามท่ีำ 2 การให้้บริการมีความโปร่งใส ไม่เลออกปฏิบัติิ และเป็นธรรม
                ขอ้คำาถามท่ีำ 3 เจ้าห้น้าท่ีำให้้คำาแนะนำาห้รออติอบข้อซักถามได้ชัี้ดเจน ติรงติามความติอ้งการ
                ขอ้คำาถามท่ีำ 4 เจ้าห้น้าท่ีำให้้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิติร อัธยาศัยดี เตินมใจให้้บริการ
                ขอ้คำาถามท่ีำ 5 สถานท่ีำให้้บริการมีความสะดวก สะอาด และเป็นระเบียบ
              ข้อคำาถามท่ีำ 6 ความเพยีงพอของส่ิงอำานวยความสะดวก เช่ี้น ท่ีำนัง่พกั โติะะกรอกแบบฟอราม นงำาดอม่ ปาายบอกสถานท่ีำ 
                ขอ้คำาถามท่ีำ 7 วนัและเวลาเปดิ - ปดิให้บ้ริการมคีวามเห้มาะสม
                ขอ้คำาถามท่ีำ 8 มช่ีี้องทำางเลออกใช้ี้บริการห้ลากห้ลายรสปแบบ  

ซ่ึงกรมได้มอบห้มายให้้ห้น่วยงานทำี่ติ้องดำาเนินการปรับปรุงการให้้บริการ จำานวนทำังงสิงน
53 ห้น่วยงาน โดยใชี้้ข้อมสลผลการสำารวจความพึงพอใจในการให้้บริการทำีผ่สร้บับริการและผสม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แสดงความคิดเห้นนติ่อการให้้บริการของห้น่วยงานมาเป็นแนวทำางในการพิจารณาปรับปรุงการให้้บริการ
ของห้น่วยงานให้้มีประสิทำธิภาพมากขึงน และรายงานผลการดำาเนินการปรบัปรงุการให้้บรกิารของห้น่วยงาน
ติามแบบรายงานทำี่กรมกำาห้นด ส่งให้้สำานักพัฒนามาติรฐานแรงงานรวบรวม 

ผลการดำาเนินการปรับปรุงการให้้บริการของห้น่วยงานในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ประจำาปงงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า จากห้น่วยงานทำี่ติ้องดำาเนินการปรับปรุงการให้้บริการ
จำานวนทำังงสิงน 53 ห้น่วยงาน มหี้น่วยงานทำีด่ำาเนินการปรบัปรงุการให้้บรกิารและรายงานผลการปรบัปรงุการให้้
บรกิารของห้น่วยงานส่งมายังสำานักพัฒนามาติรฐานแรงงาน จำานวน 53 ห้น่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ของห้น่วยงานทำี่ติ้องดำาเนินการปรับปรุงการให้้บริการทำังงห้มด โดยมีรายละเอียดของผลการปรับปรุงการให้้
บริการในแติ่ละห้น่วยงาน สรุปได้ดงัแสดงในติารางทำี ่16
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
กองคุ้มครองแรงงาน
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1
• ข้ันตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน 
สะดวกรวดเร็ว

• เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทนุสงเคราะห์ลกูจา้งวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห์ อตัราเงนิ
ทีจจะจา่ยและระยะเวลาการจา่ย พ.ศ. 2560
• ข้ันตอนการให้บรกิารแกล่กูจา้งทีจมาขอรบัคำาปรกกษา ไมยุ่ง่ยาก ไมซั่บซ้อน สะดวกรวดเรว็ และ
ลกูจา้งพอใจ

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 2
• การให้บริการมีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ   
และเป็นธรรม

• เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทนุสงเคราะห์ลกูจา้งวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห์ อตัราเงนิ
ทีจจะจา่ยและระยะเวลาการจา่ย พ.ศ. 2560
• การให้บรกิารแกล่กูจา้งทีจมาขอรบัคำาปรกกษามคีวามโปรง่ใส ไมเ่ลอืกปฏบัิต ิและให้ความเป็นธรรม
แกล่กูจา้งทกุคนทีจมาขอรบับรกิาร

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 3
• เจ้าหน้าทีจให้คำาแนะนำา หรือตอบข้อซักถามได้
ชัดัเจนตรงตามความตอ้งการ

• จดัทำาโครงการเพิจมประสทิธภิาพการปฏบัิตงิานของเจา้หน้าทีจดา้นคุม้ครองแรงงานและเสรมิสรา้ง
จติสำานกกในการทำางานเป็นทมี
• จดัทำา KM ภายในกลุม่งานกองทนุสงเคราะห์ลกูจา้ง
• เจา้หน้าทีจให้คำาแนะนำา หรอืตอบข้อซักถามแกล่กูจา้งทีจมาขอรบับรกิารไดช้ัดัเจนเป็นทีจน่าพอใจแกล่กูคา้

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 5
• สถานทีจให้บริการมีความสะดวก สะอาด        
และเป็นระเบียบ

• จดักจิกรรม 5 ส
• ดำาเนินการปรับปรุง สถานทีจรบัร้องเรียน ร้องทุกข์แก่ลูกจ้าง มีความสะดวก สะอาด และ
เป็นระเบียบ เป็นทีจน่าพอใจแกผู่ม้าขอรบับรกิาร

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 6
• ความพอเพียงของสิจงอำานวยความสะดวก • จดัทีจนัจงเพิจมเตมิระหวา่งรอรบับรกิาร
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
กองคุ้มครองแรงงาน (ตอ่) ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 7

• วันและเวลาเปิด – ปิดให้บรกิารมคีวามเหมาะสม • มกีารเพิจมชัว่งเวลาในการให้บรกิาร โดยเปิดให้บรกิารแกผู่ม้าตดิตอ่ราชัการในชัว่งเวลาพกักลางวนั
สำานักแรงงานสัมพันธ์
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มีชั่องทางเลือกใชั้บริการหลากหลายรูปแบบ • เนืจองจากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานอยูใ่นระหวา่งปรบัปรงุการให้บรกิารเป็นระบบ

อเิลก็ทรอนิกสแ์ทนทางอนิเทอรเ์น็ต ผูร้บับรกิารสามารถยืจนคำาขอจดทะเบียน/ตอ่อาย ุทีจปรกกษา
ดา้นแรงงานสมัพนัธ ์ผา่นสำานักงานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั/สำานักสวสัดกิารและ
คุม้ครองแรงงานกรงุเทพมหานครพืน้ทีจ และยืจนผา่นทางไปรษณยีไ์ด้
• ผูร้บับรกิารสามารถตดิตอ่ขอรบับรกิารการจดทะเบียนตา่ง ๆ ดา้นแรงงานสมัพนัธ ์ทีจสำานัก
แรงงานสมัพนัธ ์หรอืสำานักงานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั/สำานักงานสวสัดกิารและ
คุม้ครองแรงงานกรงุเทพมหานครพืน้ทีจทีจอยูใ่กลเ้คยีง
• ผูร้บับรกิารสามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์เอกสารตา่ง ๆ กอ่นเข้ารบับรกิาร ผา่นเวบ็ไซตส์ำานัก
แรงงานสมัพนัธ ์http://relation.labour.go.th/

กองความปลอดภัยแรงงาน
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1
• ข้ันตอนในการให้บรกิารไมยุ่ง่ยาก ไมซั่บซ้อน   
สะดวกรวดเรว็

• จัดทำาข้ันตอนกระบวนการทำางานให้ผู้รับบริการทราบ
• จัดทำาคู่มือสำาหรบัการให้บริการประชัาชัน
• ติดบอร์ดเผยแพร่กระบวนการทำางาน และคู่มือการให้บริการประชัาชัน และเผยแพร่ทาง
http://osh.labour.go.th

กองการเจ้าหน้าทีจ
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มีชั่องทางเลือกใชั้บริการหลากหลายรูปแบบ • มชีัอ่งทางการให้บรกิาร ดงัน้ี  

  1) ทางโทรศพัท/์โทรสาร   2) ทางไปรษณยี ์  3) ทาง E-Mail (personnel@labour.mail.go.th)
  4) ศนูยบ์รกิารรบัเรืจองรอ้งเรยีน กองการเจา้หน้าทีจ ชััน้ 12
  5) กล่องรบัความคิดเห็น/รอ้งเรียน หรือ QR Code
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
กองบริหารการคลัง
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1
• ข้ันตอนในการให้บรกิารไมยุ่ง่ยาก ไมซั่บซ้อน   
สะดวกรวดเรว็

• จัดทำาแผนผังการติดตอ่ราชัการ เพืจอให้ผูม้ารบับรกิารทราบถกงตำาแหน่งกลุม่งานตา่ง ๆ
• จัดทำาข้ันตอนการให้บริการ เพืจอให้ผู้มารับบริการได้ทราบถกงข้ันตอน และการดำาเนินงาน

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 2
• การให้บริการมีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ   
และเป็นธรรม

• จดัทำาคู่มือการเสริมสรา้งมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปอองกันการทุจริต เพืจอเป็น
แนวทางให้เจ้าหน้าทีจยกดถือและนำาไปปฏิบัติ
• มีการถ่ายภาพเพืจอเป็นการแสดงออกเชัิงสัญลักษณ์ของเจ้าหน้าทีจ เพืจอประกาศเจตนารมณ์
ต่อตา้นการทุจริต

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 3
• เจา้หน้าทีจให้คำาแนะนำาหรอืตอบข้อซักถามไดช้ัดัเจน
ตรงตามความตอ้งการ

• จัดทำาปอายชัืจอและตำาแหน่งเจ้าหน้าทีจทีจให้บริการตามจุดบริการอย่างชััดเจน เพืจอให้ผู้มารับ
บริการได้มาตดิต่อหรือมารับบริการไดต้รงตามความต้องการ

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 4
• เจา้หน้าทีจให้บรกิารดว้ยความสภุาพ เป็นมติร 
อธัยาศยัด ีเตม็ใจบรกิาร

• นำาหลกั Service Mind มาเป็นแนวทางในการบรกิาร เพืจอให้ผูม้ารบับรกิารมคีวามประทบัใจ

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 5
• สถานทีจให้บรกิารมคีวามสะดวก สะอาด และ
เป็นระเบียบ

• มกีารกำาหนดให้นำาหลกั 5 ส มาใชัใ้นการปฏบัิตงิาน
• มกีารจดักจิกรรม Big Cleaning Day

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 6
• ความพอเพยีงของสิจงอำานวยความสะดวก • จดัเตรยีมวสัด ุอปุกรณ ์ในการดำาเนินงานให้เพยีงพอและเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย

 เพืจอความสะดวกในการนำามาใชั้
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
กองบริหารการคลัง (ต่อ) ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8

• มีชั่องทางเลือกใชั้บรกิารหลากหลายรูปแบบ • มชีัอ่งทางการใชับ้รกิารให้เลอืกตดิตอ่ เชัน่
  1) ทางเวบ็ไซต ์(http://finance.labour.go.th)   2) ทางโทรศพัท/์โทรสาร
  3) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ทีจกองบรหิารการคลงั กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ชััน้ 4

กองคุ้มครองแรงงาน    
นอกระบบ
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอเสนิอแนิะ
• ควรปรบัทศันคตขิองเจา้หน้าทีจผูใ้ห้บรกิารเกีจยวกบั
ลกูจา้งทำางานบ้าน

• ดำาเนินการประชัมุชัีแ้จงทำาความเข้าใจ สรา้งการรบัรู ้และเน้นย้ำาให้เจา้หน้าทีจทกุทา่นตระหนักและ
ให้ความสำาคญัตอ่ผูร้บับรกิารทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกนัไมว่า่จะเป็นเพศใด สญัชัาตใิด หรอือาชัพีใด 
ขอให้หลกีเลีจยงใชัค้ำาวา่ คคนรบัใชั”้  หรอื คแจวว”  ให้ใชัค้ำาวา่ คลกูจา้งทำางานบ้าน”  แทน และขอให้
เจา้หน้าทีจตระหนักถกงความสำาคญัในการให้บรกิารเพืจอสรา้งภาพลกัษณท์ีจด ีและสรา้งความประทบัใจ
กบัผูม้ารบับรกิาร

สรพ.1 (เขตบางรัก...) ประเด็นิคุวามไมวพึงพอใจำ
• เจา้หน้าทีจพดูจาดว้ยน้ำาเสยีงห้วน ๆ รวมถกงใชัถ้้อยคำา
และแสดงกริยิาทีจไมเ่หมาะสมตอ่ผูม้ารบับรกิาร
• โทรศพัทต์ดิตอ่ยาก
• สถานทีจแออดั
• ระยะเวลาในการรอคอยคอ่นข้างชัา้

• ดำาเนินการประชัมุชัีแ้จงเรืจองความพกงพอใจของผูม้าใชับ้รกิารวา่ควรพดูจาและแสดงกริยิาให้
เหมาะสมในการให้บรกิารตอ่ผูม้ารบับรกิารดว้ยความเตม็ใจและพรอ้มจะให้บรกิารไดต้ลอดเวลา
• ดำาเนินการจดัซ่อมตูส้าขาโทรศพัทเ์นืจองจากมกีารชัำารดุเรยีบรอ้ยและพรอ้มให้บรกิาร 
• เนืจองจากเป็นอาคารให้เชัา้สำานักงานมรีาคาสงูจกงทำาให้เชัา่ไดพ้ืน้ทีจทีจน้อย แตส่ะดวกในการเดนิทาง
• เนืจองจากมผีูม้ารบับรกิารจำานวนมากในแตล่ะวนั เจา้หน้าทีจไมเ่พยีงพอในการให้บรกิาร 
เนืจองจากมเีจา้หน้าทีจไดล้าออก ยา้ย และเกษียณ

สรพ.2 (เขตจอมทอง...)
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิคุวามไมวพึงพอใจำ
• เจา้หน้าทีจรบัโทรศพัทใ์ชัค้ำาพดู น้ำาเสยีงหงดุหงดิ      
ไมส่ภุาพ

• จดัประชัมุเจา้หน้าทีจ เพืจอแจง้ให้ทราบถกงผลการสำารวจความพกงพอใจของผูม้ารบับรกิาร
• กำาชัับให้เจ้าหน้าทีจทุกท่านให้บริการด้วยความสุภาพ ระมัดระวังในการใชั้คำาพูดทั้งต่อหน้า
และทางโทรศพัท์
• สรา้งจติสำานกกในการให้บรกิารทีจด ี(Service Mind)
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
สรพ.2 (เขตจอมทอง…) 
(ตอ่)

ประเด็นิขบอเสนิอแนิะ
• ควรมเีอกสารดา้นความปลอดภยัมากขกน้กวา่เดมิ • เพิจมจดุวางโปสเตอรด์า้นความปลอดภยัจำานวน 1 จดุ (บรเิวณทีจรบัเอกสารของสำานักงานฯ)

• นำาข้อมลูข่าวสารดา้นความปลอดภยัประชัาสมัพนัธใ์นชัอ่งทางตา่ง ๆ ของสำานักงานฯ เชัน่
กลุม่ Line เครอืชัา่ย จป. สรพ.2 กลุม่เครอืชัา่ย HR สรพ.2 และ page ของสำานักงานสวสัดกิาร
และคุม้ครองแรงงานกรงุเทพมหานครพืน้ทีจ 2

สรพ.3 (เขตคลองเตย…)
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มีชั่องทางเลือกใชั้บรกิารหลากหลายรูปแบบ • มกีารประชัาสมัพนัธช์ัอ่งทางการให้บรกิารให้นายจา้ง ลกูจา้ง อยา่งตอ่เนืจอง ดงัน้ี

  1) ทางโทรศพัท ์02 328 8288, 02 328 7672, 02 328 8289 เป็นตน้
  2) ทางโทรสาร 02 328 7969
  3) ทาง E-mail (area3@labour.mail.go.th)
  4) ทางเวบ็ไซตข์องสำานักงาน
  5) ทาง Facebook
  6) ทาง Line ชัืจอ ชัมรม HR สรพ.3

สรพ.7 (เขตตลิจงชััน...)
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิคุวามไมวพึงพอใจำ
• ยงัไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมเทา่ทีจควร • จัดประชัุมเพืจอรับทราบผลการสำารวจความพกงพอใจและการปรับปรุงการให้บริการ โดยมี

การเน้นย้ำาตามข้อสัจงการของอธิบดี คการดำาเนินการตามคำาร้องของลูกจ้างให้ดำาเนินการโดย
เร็ว หากกรณีคำาร้องไม่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน สามารถดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
และดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกำาหนด โดยพิจารณาจากเอกสาร หลักฐานข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำาคัญ ข้อกฎหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสัจงการ มาตรฐานคู่มือการ
ปฏิบัตงิาน แนวปฏิบัต ิหรือข้ันตอนทีจเกีจยวข้อง”  
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
สรพ.7 (เขตตลิจงชััน…) (ตอ่) ประเด็นิขบอเสนิอแนิะ

• ควรมสีืจอประชัาสมัพนัธเ์กีจยวกบัข้อมลูทางกฎหมายทีจ
ตอ้งปฏบัิตหิรอืประกาศเรืจองดว่นตา่ง ๆ ทีจเป็นปัจจบัุน
ของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชัาติ

• มีการสืจอสารผ่านชั่องทางต่าง ๆ ทุก Platform ของสำานักงานฯ เพืจอประชัาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารบทความทางกฎหมาย รายละเอียดดงัน้ี
  1) ทางเว็บไซต์ (http://area7.labour.go.th/)   2) ทาง Facebook Fan page 
  3) ทาง Facebook Messenger   4) ทาง Line Group จำานวน 7 กลุ่ม

สรพ.10 (เขตคลองสามวา...)
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1
• ข้ันตอนในการให้บรกิารไมยุ่ง่ยาก ไมซั่บซ้อน   
สะดวกรวดเรว็

• มีแผนผังการปฏิบัติงานปิดชัดัเจน มีตวัอย่างการกรอกคำารอ้งทุกข์ และมีเจา้หน้าทีจในการรับ
เรืจองให้คำาแนะนำาข้ันตอน

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 2
• การให้บรกิารมคีวามโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
และเป็นธรรม

• มีการจดัทำาทะเบียนรับคำาร้องทกุข์ คำาร้องเรียน สอบข้อเท็จจริง ฯลฯ โดยมีการให้เจ้าหน้าทีจ
ดำาเนินการตามลำาดับอาวโุส ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 5
• สถานทีจให้บรกิารมคีวามสะดวก สะอาด 
และเป็นระเบียบ

• มีการจดักิจกรรม 5 ส และทำาความสะอาดเป็นประจำา

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 6
• ความพอเพยีงของสิจงอำานวยความสะดวก • เนืจองจากมกีารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชัือ้ไวรสัโคโรนา 2019 จกงมมีาตรการปอองกนัโดยจดัโตะ๊

และเกา้อีใ้ห้บรกิารดา้นนอก ในทีจอากาศถ่ายเทสะดวก พรอ้มทัง้จดัน้ำาดืจมแบบถ้วยให้บรกิาร
ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มชีัอ่งทางเลอืกใชับ้รกิารหลากหลายรปูแบบ • หน่วยงานมชีัอ่งทางในการตดิตอ่หลายชัอ่งทางทีจประชัาชันสามารถเข้าถกงได ้เชัน่

  1) ตดิตอ่ดว้ยตนเองทีจสำานักงาน   2) ทางโทรศพัท ์  3) ทาง E-mail (area10@labour.mail.go.th)
  4) ทาง Facebook ของสำานักงาน   5) เพิจมชัอ่งทางการตดิตอ่ทาง Line
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
ศปข.1 (พระนครศรอียุธยา)
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 2
• การให้บริการมีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ   
และเป็นธรรม

• มข้ัีนตอนการให้บรกิาร และมกีารประชัาสมัพนัธข้ั์นตอนดงักลา่วทีจเวบ็ไซตแ์ละหน้าสำานักงาน
• มบัีนทกกการเข้ารบับรกิารตามลำาดบักอ่นหลงั

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 5
• สถานทีจให้บรกิารมคีวามสะดวก สะอาด 
และเป็นระเบียบ

• มีการกำาหนดพืน้ทีจและมีการดำาเนินกิจกรรม 5 ส เป็นประจำา เดือนละ 1 ครัง้

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 6
• ความพอเพยีงของสิจงอำานวยความสะดวก • มกีารบ่งชัี/้จดัเตรยีม สิจงอำานวยความสะดวกแกผู่ม้าตดิตอ่ อาท ิน้ำาดืจม ทีจพกันัจงรอ
ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 7
• วันและเวลาเปิด – ปิดให้บรกิารมคีวามเหมาะสม • มีการบ่งชัี้และประกาศวันและเวลาทำาการอย่างชัดัเจน
ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มชีัอ่งทางเลอืกใชับ้รกิารหลากหลายรปูแบบ • มีการประกาศชัอ่งทางการให้บรกิาร

ศปข.2 (ชัลบุรี)
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มีชั่องทางเลือกใชั้บริการหลากหลายรูปแบบ • เพิจมชั่องทางการให้บริการ ดงัน้ี

  1) ทาง Facebook : ศูนย์ความปลอดภัยในการทำางานเขต 2
  2) ทาง Line (LineID : 089-5002389)   3) ทางเว็บเพจ ศปข.2
  4) ทางเว็บไซต์ (http://osh2.labour.go.th/)
  5) ทาง E-Mail (oshregion2@labour.mail.go.th)   6) ทางโทรศัพท์
  7) เพิจมความถีจ ประชัาสัมพนัธ์ กจิกรรมหน่วยงานทกุชั่องทาง
  8) มีเจ้าหน้าทีจรับผิดชัอบในการให้บริการ เชั่น ให้คำาปรกกษา ให้ความรู้ รับข้อร้องเรียน
ตอบข้อซักถามความปลอดภัยฯ
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
ศปข.5 (ลำาปาง)
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1
• ข้ันตอนในการให้บรกิารไมยุ่ง่ยาก ไมซั่บซ้อน   
สะดวกรวดเรว็

• จดัทำาข้ันตอนการรบับรกิาร ณ ศปข.5 พรอ้มประชัาสมัพนัธใ์นเวบ็ไซตส์ำานักงาน 
(http://osh5.labour.go.th) และไดท้ำาการปิดประกาศไวบ้รเิวณโถงของสำานักงาน

ศปข.9 (สงขลา)
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิคุวามไมวพึงพอใจำ
• สำานักงานไม่เปิดเครืจองปรับอากาศในชั่วงเชั้า • ชัว่งเชัา้ทีจผูม้าขอรบับรกิารเข้ามาเป็นชัว่งกอ่นเวลา 09.00 น. ซกจงยงัไมถ่กงเวลาเปิดเครืจองปรบัอากาศ

แตเ่มืจอมผีูม้าขอรบับรกิารกอ่นเวลาเปิดเครืจองปรบัอากาศ เจา้หน้าทีจศปข .9 ไดด้ำาเนินการเปิด
เครืจองปรับอากาศให้ทนัท ีแตเ่นืจองจากเพิจงเปิดอาจยงัอยูใ่นระหวา่งปรับอุณหภมูิห้อง ทัง้น้ี
เนืจองจาก ศปข.9 ไดม้มีาตรการประหยดัพลงังานภายในสำานักงานเพืจอปอองกนัภาวะการขาดแคลนน้ำา
และพลงังาน ซกจงมาตรการทีจกำาหนดไวจ้ะตัง้เวลาเปิด – ปิดเครืจองปรบัอากาศ (บรเิวณพืน้ทีจการทำางาน)
ไว ้2 ชัว่ง ดงัน้ี ชัว่งเชัา้ เปิดเวลา 09.00 – 12.00 น. และชัว่งบ่าย เปิดเวลา 13.00 – 16.00 น.

ศูนย์เดก็เลก็ฯ นครปฐม
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1
• ข้ันตอนในการให้บรกิารไมยุ่ง่ยาก ไมซั่บซ้อน   
สะดวกรวดเรว็

 
• จัดข้ันตอนในการให้บริการและตดิบอร์ดประชัาสัมพันธ์แสดงข้ันตอนในการตดิตอ่อย่าง
ชััดเจน
• กำาหนดข้ันตอนในการบริการให้เหมาะสมและรวดเร็วขก้น

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 2
• การให้บริการมีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ   
และเป็นธรรม

• อบรมแนะนำาเจา้หน้าทีจของศนูยเ์ดก็เลก็ฯ ให้ตระหนักถกงหน้าทีจรบัผดิชัอบ ตลอดจนจรยิธรรม
และจรรยาบรรณในการปฏบัิตงิานอยา่งสมจำาเสมอ

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 3
• เจา้หน้าทีจให้คำาแนะนำาหรอืตอบข้อซักถามไดช้ัดัเจน
ตรงตามความตอ้งการ

• อบรมแนะนำาเจ้าหน้าทีจของศูนย์เด็กเล็กฯ ในเรืจองข้อมูลทีจเกีจยวข้องกับภารกิจ เพืจอให้ตอบ
ข้อซักถามและแนะนำาผูป้กครองและผูม้าตดิตอ่ราชัการไดอ้ยา่งแมน่ยำาและชัดัเจน
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
ศูนย์เดก็เลก็ฯ นครปฐม 
(ตอ่)

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 4
• เจา้หน้าทีจให้บรกิารดว้ยความสภุาพ เป็นมติร 
อธัยาศยัด ีเตม็ใจบรกิาร

• จัดอบรมเจ้าหน้าทีจ บุคลากร ครูพีจเลี้ยงเพืจอให้บริการแก่ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชัการ
อย่างเป็นมิตร เป็นกันเองด้วยวาจาสุภาพอ่อนโยนและอดทนต่อภาวะอารมณ์ของผู้มาติดต่อ
พรอ้มกล่าว คสวสัดี”  ทกัทายและ คขอบคุณ”  หลังเสร็จสิ้นภารกจิทุกครัง้

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 5
• สถานทีจให้บรกิารมคีวามสะดวก สะอาด 
และเป็นระเบียบ

• ทีจตัง้สะดวกตอ่การเดนิทาง และไดม้กีารประชัาสมัพนัธก์ับประชัาชันในพืน้ทีจทำาให้สามารถ
สอบถามเสน้ทางได้
• จัดทำาปอายบอกทางทีจชัดัเจน และปอายบอกสถานทีจภายในและปอายประชัาสัมพันธ์เพิจมเติม
ให้ครอบคลมุพืน้ทีจบรกิาร สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชัดัเจน
• จดัทำาบอรด์ประชัาสมัพนัธบ์รเิวณดา้นหน้าและดา้นใน เพืจอผูป้กครองไดส้ะดวกในการรบัทราบ
ข่าวสารทีจเป็นปัจจบัุน
• จดัพืน้ทีจให้บรกิารสะดวกในการมาตดิตอ่ราชัการ มพีืน้ทีจให้นัจงพกั พืน้ทีจสำาหรบักรอกแบบฟอรม์
• จดัแมบ้่านทำาความสะอาดประจำาทกุจดุทัง้ภายในและภายนอกอาคาร โดยให้ทำาความสะอาดตลอดเวลา

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 6
• ความพอเพียงของสิจงอำานวยความสะดวก

 
• จดัโตะ๊ เกา้อี ้ปากกา จดุน้ำาดืจมพรอ้มแกว้กระดาษ เพืจอรองรบัผูป้กครองและผูม้าตดิตอ่ราชัการ
และทำาตวัอยา่งการกรอกแบบฟอรม์ตดิทีจโตะ๊เพืจอความสะดวกและถูกตอ้งในการกรอกเอกสาร 
• ดำาเนินการสรา้งห้องน้ำาให้เพยีงพอตอ่ความตอ้งการ
• จดัแมบ้่านทำาความสะอาดประจำาห้องน้ำาทกุจดุโดยทำาความสะอาดตลอดเวลา
• จดัสถานทีจสำาหรบัจอดรถของผูป้กครอง เพืจอรองรบัผูป้กครองทีจมาสง่บุตร – หลาน
• จดัทำาชัอ่งทางเดนิสำาหรบัเดก็ทีจเดนิเข้าศนูยเ์ดก็เลก็ฯ เพืจอความปลอดภยั
• จดัเจา้หน้าทีจและครเูวรคอยดแูลเดก็ขณะเดนิเข้าศนูยเ์ดก็เลก็ฯ
• ประสานงานขอกำาลงัเจา้หน้าทีจตำารวจเพืจอชัว่ยกำากบัดแูลการจราจรในชัว่งเชัา้และเยน็
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
ศูนย์เดก็เลก็ฯ นครปฐม 
(ตอ่)

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 7
• วันและเวลาเปิด – ปิดให้บรกิารมคีวามเหมาะสม • มกีารประชัาสมัพนัธว์นัและเวลาเปิด – ปิดชัดัเจน หลายชัอ่งทางทัง้ทาง Facebook ของศนูยเ์ดก็

เลก็ฯ ทาง Line ของครปูระจำาชััน้ และเสยีงตามสายพรอ้มทัง้ตดิประกาศเวลาทำาการทีจหน้าศนูย์
ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มีชั่องทางเลือกใชั้บริการหลากหลายรูปแบบ • จดัให้บรกิารตดิตอ่สอบถามไดท้างออนไลน์ ทางโทรศพัท ์ในข้อมลูทัจวไปเกีจยวกบัรายละเอยีด

การจดัการเรยีนการสอน การจดัชััน้เรยีน การเตรยีมเอกสารการสมคัรเข้าเรยีน เพืจอความรวดเรว็
ในการเตรยีมตวัเบ้ืองตน้ของผูป้กครองและผูม้าตดิตอ่ราชัการกอ่นมาตดิตอ่

ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ สมทุรปราการ
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1
• ข้ันตอนในการให้บรกิารไมยุ่ง่ยาก ไมซั่บซ้อน   
สะดวกรวดเรว็

• จัดอบรมเจ้าหน้าทีจ บุคลากร ครพูีจเลี้ยงและพีจเลี้ยงเพืจอให้บรกิารแก่ผู้ปกครองและผู้มาตดิต่อ
ราชัการอย่างเป็นมิตร เป็นกันเองดว้ยวาจาสุภาพออ่นโยนและอดทนต่อภาวะอารมณ์ของผู้มา
ติดต่อ พร้อมกล่าว คสวัสดี”  ทักทายและ คขอบคุณ”  หลังเสร็จสิ้นภารกิจทุกครั้ง ซกจงผู้ติดต่อ
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปกครอง เป็นผู้ใชั้แรงงานจกงต้องการความรวดเร็ว การจ่ายค่าอาหารกลาง
วันจะมีเจ้าหน้าทีจการเงินหรือเวรประจำาวนัรับคา่อาหารอยู่ตลอด

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 2
• การให้บริการมีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ   
และเป็นธรรม

• มีการออกหลักฐานเป็นใบเสร็จค่าอาหารกลางวันเด็กประจำาเดือนให้กับผู้ปกครอง
อย่างชััดเจน มีตรวจสอบหลักฐานการสมัครเข้าเรียนของเด็กปฐมวัย การประชัุมผู้ปกครอง
เพืจอทำาความเข้าใจและแจ้งข้อตกลงตา่ง ๆ ของศูนย์เด็กเล็กฯ

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 3
• เจา้หน้าทีจให้คำาแนะนำาหรอืตอบข้อซักถามไดช้ัดัเจน
ตรงตามความตอ้งการ

• เจ้าหน้าทีจทุกส่วน ทุกตำาแหน่ง สามารถตอบคำาถามหรือข้อซักถามของผู้มาติดต่อราชัการ
หรือการให้ข้อมูลต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นยำา
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ สมทุรปราการ
(ตอ่)

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 4
• เจา้หน้าทีจให้บรกิารดว้ยความสภุาพ เป็นมติร 
อธัยาศยัด ีเตม็ใจบรกิาร

• มเีจา้หน้าทีจคอยบรกิารเพืจอรบัเดก็ปฐมวยัจากผูป้กครองทีจมารบั – สง่ ในกรณทีีจเดก็ขกน้รถรบั – สง่
จะมคีณุครเูวรคอยดแูล

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 5
• สถานทีจให้บรกิารมคีวามสะดวก สะอาด 
และเป็นระเบียบ

• มกีารจดัสถานทีจเพืจอรองรบัและอำานวยความสะดวกให้กบัผูม้าตดิตอ่ราชัการและเดก็ปฐมวยัทีจ
ตอ้งมาเรยีนเป็นประจำา
• จดัเจา้หน้าทีจตรวจสอบดแูล ซ่อมแซมสิจงทีจชัำารดุ เพืจอให้อยูใ่นสภาพพรอ้มใชัง้านไดต้ลอดเวลา
• มีการทำาความสะอาดสถานทีจตามเวลาทีจกำาหนดโดยแม่บ้านทำาความสะอาด เพืจอให้ถูก
สขุลกัษณะอนามยัสำาหรบัเดก็ปฐมวยัและผูม้าตดิตอ่ราชัการ

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 6
• ความพอเพียงของสิจงอำานวยความสะดวก • มกีารจดัสิจงอำานวยความสะดวกไวร้องรบัผูม้าตดิตอ่ราชัการอยา่งพอเพยีง จดัโตะ๊กรอกแบบฟอรม์   

มตีูน้้ำาดืจมไวใ้ห้บรกิารประจำาตามจดุ และปอายบอกสถานทีจอยา่งชัดัเจน
ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 7
• วนัและเวลาเปิด – ปิดให้บรกิารมคีวามเหมาะสม • เปิดทำาการตดิตอ่ราชัการ ในวนัจนัทร ์- ศกุร ์ตัง้แตเ่วลา 07.00 – 17.30 น. และเปิดทำาการเรยีน

การสอน ในวนัจนัทร ์- ศกุร ์ตัง้แตเ่วลา 07.00 – 15.00 น. ในกรณทีีจผูป้กครองตดิธรุะไมส่ามารถ   
มารบัเดก็ไดใ้นเวลาจะมคีณุครเูวรประจำาวนัคอยดแูลจนถกงเวลา 17.30 น. 

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มีชั่องทางเลือกใชั้บรกิารหลากหลายรูปแบบ • มกีารชัอ่งทางตดิตอ่สืจอสาร ดงัน้ี ทาง Facebook ทางไปรษณยี ์ทางวารสารประชัาสมัพนัธป์ระจำา

เดอืน ทางโทรศพัท/์โทรสาร และทาง Group Line ห้องเรยีน
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
กระบีจ ประเด็นิขบอเสนิอแนิะ

• ห้องน้ำาสะอาด แต่ควรแก้ไขอุปกรณ์ทีจชัำารดุเพืจอให้
สามารถใชั้งานได้

• ไดด้ำาเนินการซ่อมอุปกรณ์ทีจชัำารดุให้สามารถใชั้งานไดต้ามปกติแล้วจำานวน 5 รายการ ดังน้ี
  1) งานซ่อมโถสุขภัณฑ์นัจงราบชัักโครก
  2) ซ่อมฟรัชัวาล์วโถปัสสาวะชัาย
  3) ซ่อมชัุดทอ่น้ำาทิ้งอา่งล้างหน้า
  4) เปลีจยนชัดุสายฉีดชัำาระ
  5) เปลีจยนชัดุสต๊อปวาลว์ชัักโครก

ขอนแก่น
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอเสนิอแนิะ
• ควรแจ้งวนัและเวลาทีจนัดพบให้ชััดเจน เนืจองจาก
จะไดม้ีการเตรียมตวัลว่งหน้าก่อน

• ดำาเนินการประชัุมเจ้าหน้าทีจทีจเกีจยวข้อง และร่วมกำาหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการให้
บริการ โดยกำาหนดกรอบระยะเวลาทีจเพียงพอต่อการปฏิบัติของผูร้ับบรกิาร

ชัลบุรี ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1
• ข้ันตอนในการให้บรกิารไมยุ่ง่ยาก ไมซั่บซ้อน   
สะดวกรวดเรว็

• มกีารลดข้ันตอนใรกรณทีีจซ้ำาซ้อนลง เพืจอความสะดวกรวดเรว็ และไมก่ระทบตอ่ระบบงาน

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 2
• การให้บริการมีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ   
และเป็นธรรม

• กำาหนดมาตรการหรอืแนวทางการปอองกนัและแกไ้ขปัญหาการทจุรติประพฤตมิชิัอบในสว่น
ราชัการและหน่วยงานของรฐัโดยมุง่เน้นการสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน และสง่เสรมิการมี
สว่นรว่มจากทกุภาคสว่นในการตรวจสอบ เฝอาระวงั เพืจอสกดักัน้มใิห้เกดิการทจุรติประพฤตมิชิัอบได้

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 3
• เจา้หน้าทีจให้คำาแนะนำาหรอืตอบข้อซักถามไดช้ัดัเจน
ตรงตามความตอ้งการ

• จดัให้มกีาร KM เจา้หน้าทีจให้บรกิารรบัคำาปรกกษาและรบัคำารอ้งทกุข์ เพืจอให้ทราบและเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
ชัลบุรี (ต่อ) ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 5

• สถานทีจให้บรกิารมคีวามสะดวก สะอาด 
และเป็นระเบียบ

• ไดด้ำาเนินการจดัทำากจิกรรม 5 ส เพืจอจดัสถานทีจให้เป็นระเบียบ และเพืจอเพิจมพืน้ทีจในการให้บรกิาร
สำาหรบัผูม้าตดิตอ่ราชัการ
• ไดด้ำาเนินการสรา้งอาคารรบัคำารอ้งฯ เพืจอให้เพยีงพอแกผู่ม้ารบับรกิารทีจมจีำานวนมาก (เนืจองจาก
อาคารเดมิคบัแคบตอ่เตมิไมไ่ดแ้ลว้)
• ไดป้รบัพืน้ทีจดา้นหลงัสำานักงานฯ เพืจอเพิจมสถานทีจจอดรถแลว้

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 6
• ความพอเพียงของสิจงอำานวยความสะดวก • เพิจมสิจงอำานวยความสะดวก เชัน่ จดุบรกิารน้ำาดืจม, ทีจนัจงคอยสำาหรบัผูม้าตดิตอ่ราชัการ

• มกีารปรบัปรงุห้องประชัมุและห้องสขุาเพืจอให้บรกิารแกน่ายจา้ง/ลกูจา้ง 
ประเด็นิภาพรวม • มบีรกิารยืจนบรกิาร e-service ผา่นอนิเตอรเ์น็ตทางเวบ็ไซตส์ำานักงาน

• มกีารกำาชับัจากผูบ้รหิารเรืจองการให้บรกิาร, ให้คำาแนะนำาทีจดี
• มปีอายบอกชัืจอสำานักงานขนาดใหญด่า้นหน้าสำานักงาน
• ผูใ้ชับ้รกิารสามารถตดิตอ่สำานักงานฯ ได ้6 ชัอ่งทาง คอื การเดนิทางมาตดิตอ่ดว้ยตนเอง,
โทรศพัท/์โทรสาร, อเีมลล,์ ไปรษณยี ์และการออกบรกิารเคลืจอนทีจในพืน้ทีจ/ชัมุชัน
• จดัให้มเีจา้หน้าทีจให้บรกิารรบัคำาปรกกษาและรบัคำารอ้งทกุข์ประจำาวนั
• จดัทำา QR Code ตดิหน้าห้องของแตล่ะกลุม่พืน้ทีจ เพืจอให้ผูม้าตดิตอ่ไดเ้ข้าไปทำาแบบสอบถามความ
พกงพอใจในการให้บรกิารของเจา้หน้าทีจ เพืจอทีจจะไดท้ราบความตอ้งการของผูม้ารบับรกิารโดยตรง

ชััยนาท ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1
• ข้ันตอนในการให้บรกิารไมยุ่ง่ยาก ไมซั่บซ้อน   
สะดวกรวดเรว็

• กระบวนการให้บรกิารทีจเป็นข้ันตอนตามระยะเวลาของกฏหมาย ดำาเนินการลดระยะเวลาให้ลดลง
• อธบิายข้ันตอนการดำาเนินงานให้ประชัาชันเข้าใจอยา่งชัดัเจน
• การดำาเนินการแตล่ะข้ันตอนในการให้บรกิารประชัาชันดำาเนินการให้รวดเรว็
• จดัเวรรบับรกิารประชัาชันในเวลาทำาการและชัว่งเวลาพกั
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
ชััยนาท (ตอ่) ประเด็นิขบอเสนิอแนิะ

• ควรตอบคำาถามให้เรว็ในกรณทีีจมผีูถ้ามในโซเชัยีล • จดัเวรตรวจสอบเว็บไซต์ตา่ง ๆ ในโซเชัียลของสำานักงานเพืจอตอบคำาถามโดยรวดเร็ว
ชััยภูมิ
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิคุวามไมวพึงพอใจำ
• ดำาเนินการดา้นเอกสารค่อนข้างชั้า • จัดประชัุมเพืจอติดตาม และกำาชัับเจ้าหน้าทีจให้บริการผู้มารับบริการด้วยความยิ้มแย้ม

สะดวกรวดเร็ว (เนืจองจากไมร่ะบุวา่เป็นเอกสารดา้นใด)
เชัียงราย
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1
• ข้ันตอนในการให้บรกิารไมยุ่ง่ยาก ไมซั่บซ้อน   
สะดวกรวดเรว็

• ดำาเนินการจดัเจา้หน้าทีจอธบิายข้ันตอนในการให้บรกิารแกผู่ม้าขอรบับรกิาร

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 2
• การให้บริการมีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ   
และเป็นธรรม

• ผูบั้งคบับัญชัาเน้นย้ำาในการให้บรกิารประชัาชันดว้ยความโปรง่ใส ไมเ่ลอืกปฏบัิต ิและเป็นธรรม
• ผู้ปฏิบัติงานมีการชัี้แจงข้ันตอนการะบวนการรับและวินิจฉัยคำาร้องครบทุกข้ันตอน
แจ้งสิทธิประโยชัน์ให้แก่ผูข้อรับบริการ รวมถกงข้อกฎหมายทีจเกีจยวข้องครบทุกประเด็นให้
ผูใ้ชับ้รกิารไดร้บัทราบทกุครัง้

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 4
• เจา้หน้าทีจให้บรกิารดว้ยความสภุาพ เป็นมติร 
อธัยาศยัด ีเตม็ใจบรกิาร

• ผูบั้งคบับัญชัาเน้นย้ำาให้เจา้หน้าทีจในการบรกิารประชัาชันดว้ยความสภุาพ เป็นมติร ยิม้แยม้แจม่ใส
รวมทัง้ตดิตามอยา่งสมจำาเสมอ

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 5
• สถานทีจให้บรกิารมคีวามสะดวก สะอาด 
และเป็นระเบียบ

• ดำาเนินการจดัสถานทีจให้สะอาดเรยีบรอ้ยอยา่งสมจำาเสมอ
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
เชัียงราย (ตอ่) ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 6

• ความพอเพียงของสิจงอำานวยความสะดวก • ดำาเนินการจดัสิจงอำานวยความสะดวกให้แกผู่ร้บับรกิาร เชัน่ มมุบรกิารน้ำาดืจม จดุพกัรอรบับรกิาร
โตะ๊เขียนคำารอ้ง พรอ้มทัง้มตีวัอยา่งในการเขียนคำารอ้ง เป็นตน้

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 7
• วนัและเวลาเปิด – ปิดให้บรกิารมคีวามเหมาะสม • ดำาเนินการจดัทำาคำาสัจงสำานักงานฯ เรืจองการให้บรกิารแกป่ระชัาชันในชัว่งเวลาพกัเทีจยง
ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มชีัอ่งทางเลอืกใชับ้รกิารหลากหลายรปูแบบ • ดำาเนินการจดัทำาชั่องทางในการให้บริการผ่าน 6 ชั่องทาง ได้แก่

  1) ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สำานักงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน
  2) ทางโทรศัพท์/โทรสาร
  3) ทางเว็บไซต์สำานักงานฯ
  4) ทาง E - mail สำานักงานฯ
  5) ทาง Facebook สำานักงานฯ
  6) ทาง Line สำานักงานฯ

เชัียงใหม่
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเดน็ิคุวามไมวพึงพอใจำ
• รอรบับรกิารตัง้แต ่08.30 – 09.00 น. แตเ่จา้หน้าทีจ
ยงัไมพ่รอ้มให้บรกิาร

• หน่วยงานได้ปรับเปลีจยนการให้บริการรับและพิจารณาคำาร้องทุกข์ของลูกจ้าง โดยไม่แบ่ง
เขตพื้นทีจ แตจ่ะหมุนเวียนให้พนักงานตรวจแรงงานทุกคนรบัและพิจารณาคำาร้องหมุนเวียนกัน
ตามลำาดบั เนืจองจากการแบ่งเขตพื้นทีจ เมืจอเจา้หน้าทีจผู้ให้บริการตามเขตไม่วา่ง/กำาลังให้บริการ
อยู่ ทำาให้ลูกจา้งตอ้งรอ ซกจงไดด้ำาเนินการปรับเปลีจยนเมืจอเดอืนมิถุนายน 2563
• จดัให้มีระบบบัตรควิ และเจ้าหน้าทีจพร้อมให้บริการตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป
• จดัให้มีพนักงานตรวจแรงงานให้บรกิารในชั่วงพกัเทีจยง 12.00 – 13.00 น.
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ตารางท่ี   16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
เชัียงใหม่ (ตอ่) ประเด็นิขบอเสนิอแนิะ

• ควรจดักิจกรรมประจำาเดือน เพืจอแลกเปลีจยน 
ความรูแ้ละประสบการณ์

• ควรเพิจมบุคลากร

• สำานักงานฯ มีการจัดประชัุมเจ้าหน้าทีจของหน่วยงานเป็นปนะจำาทุกเดือน เพืจอแลกเปลีจยน
ความรูแ้ละประสบการณ์
• จดัให้มีกิจกรรม KM ความรูด้้านตา่ง ๆ เพืจอให้เจ้าหน้าทีจผู้ปฏิบัติได้แลกเปลีจยนเรียนรู้
• จัดส่งเจ้าหน้าทีจเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ และทักษะในการปฏิบัติงานทีจจำาเป็น โดยการส่ง
เจ้าหน้าทีจเข้ารับการอบรม ศกกษา และดงูาน
• สำานักงานฯ จะไดด้ำาเนินการจดัทำาประเมินความต้องการดา้นกำาลังคน ตามแผนพัฒนาอตัรา
กำาลังคนต่อไป

ตาก ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1
• ข้ันตอนในการให้บรกิารไมยุ่ง่ยาก ไมซั่บซ้อน   
สะดวกรวดเรว็

• มีการปิดประกาศแผนผังข้ันตอนการรับบริการและแผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาใน
การปฏิบัติราชัการในแต่ละเรืจองงานบรกิารทีจชััดเจน
• มีเจ้าหน้าทีจประจำาจดุประชัาสัมพนัธ์ให้คำาแนะนำาเบ้ืองต้น
• จดัลำาดบัการให้บริการแก่ผู้มาติดตอ่ตามคิว
• ลดข้ันตอนการให้บริการ และปรับปรุงระยะเวลาการรับและวินิจฉัยคำาร้องทุกข์ของลูกจ้าง
ให้รวดเรว็ขก้น

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 2
• การให้บริการมีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ   
และเป็นธรรม

• มีเจ้าหน้าทีจประจำาจดุประชัาสัมพนัธ์ให้คำาแนะนำาเบ้ืองตน้
• มีการจดัเจ้าหน้าทีจประจำาวันเพืจอให้บริการ
• มีคำาสัจงแต่งตั้งเจ้าหน้าทีจอยู่เวรปฏิบัติงานรับเรืจองร้องทุกข์ประจำาวัน และให้บริการโดย
ไม่มีการพักเทีจยง
• มีคู่มือบริการประชัาชัน เผยแพร่ประชัาสัมพันธ์
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
ตาก (ต่อ) ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 2 (ตวอ)

• การให้บริการมีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ   
และเป็นธรรม

• มีการประกาศสำานักงานฯ เรืจอง มาตรการปอองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชัอบ
ประจำาปงงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ข้าราชัการ พนักงานราชัการ และลกูจา้งทกุคนดำาเนินการ
ตามมาตรการฯ และลงลายมอืชัืจอรบัทราบเพืจอปฏบัิตติามอยา่งเครง่ครดั และกำาชับัให้เจา้หน้าทีจ
ในสงักดัดำาเนินการให้เป็นไปตามมาตรการฯ ในทีจประชัมุประจำาเดอืนของสำานักงานฯ

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 3
• เจา้หน้าทีจให้คำาแนะนำาหรอืตอบข้อซักถามไดช้ัดัเจน
ตรงตามความตอ้งการ

• จดัทำา KM เจ้าหน้าทีจเพืจอแลกเปลีจยนเรียนรูภ้ารกิจของหน่วยงาน ความรูเ้กีจยวกับกฎหมายทีจ
เกีจยวข้องในการให้บริการเพืจอให้เจ้าหน้าทีจมีความรู้ พร้อมตอบข้อซักถามของผู้ใชั้บริการได้
อยา่งถูกต้องและตรงตามความตอ้งการ

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 4
• เจา้หน้าทีจให้บรกิารดว้ยความสภุาพ เป็นมติร 
อธัยาศยัด ีเตม็ใจบรกิาร

• ทบทวนและเน้นย้ำาถกงการให้บริการต่อผู้มารับบริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี
เต็มใจให้บริการ และมีไมตรจีิต

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 5
• สถานทีจให้บรกิารมคีวามสะดวก สะอาด 
และเป็นระเบียบ

• จดัเก้าอี้ โตะ๊ สำาหรับผู้มาตดิต่อนัจงรอรับบรกิารภายนอกและภายในสำานักงานเพิจมเติม
• มีทางเดนิสำาหรับผู้มาตดิต่อราชัการ สำาหรับคนพกิาร และคนสูงอายุ

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 6
• ความพอเพียงของสิจงอำานวยความสะดวก • จดัมุมสำาหรับผู้มาตดิตอ่นัจงรอรับบริการ

• มีบริการน้ำาดืจมสำาหรับผู้มารับบรกิาร
• มีโทรทัศน์ให้ผู้มาตดิตอ่ราชัการได้ตดิตามข่าวขณะรอรับบรกิาร
• จดัโต๊ะเขียนคำาร้องและข้ันตอนวิธีการกรอกข้อมูล

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 7
• วนัและเวลาเปิด – ปิดให้บรกิารมคีวามเหมาะสม • มกีารให้บรกิารตัง้แตเ่วลา 08.00 – 16.30 น. และให้บรกิารโดยไมม่กีารพกัเทีจยง
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
ตาก (ต่อ) ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8

• มชีัอ่งทางเลอืกใชับ้รกิารหลากหลายรปูแบบ • ประชัาสมัพนัธช์ัอ่งทางในการให้บรกิาร ดงัน้ี
  1) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง/ทางจดหมาย
  2) ทางโทรศพัท ์0-5551-1505 / โทรสาร 0-5551-3642 ตอ่ 17
  3) ทางเวบ็ไซต ์(http://tak.labour.go.th)
  4) ทาง E - mail (tak@labour.mail.go.th)
  5) ทาง Facebook สำานักงานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัตาก
  6) การออกบรกิารในพืน้ทีจ/ชัมุชัน เชัน่ จงัหวดัเคลืจอนทีจ
  7) ตูแ้สดงความคดิเห็นหน้าสำานักงานฯ

นครนายก
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 5
• สถานทีจให้บรกิารมคีวามสะดวก สะอาด 
และเป็นระเบียบ

• ดำาเนินการปรบัปรงุสถานทีจให้บรกิารมคีวามสะดวก สะอาด และเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยมากขกน้

นครปฐม
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1
• ข้ันตอนในการให้บรกิารไมยุ่ง่ยาก ไมซั่บซ้อน   
สะดวกรวดเรว็

• มีแผนผังการให้บรกิารของสำานักงานฯ แสดงชััดเจนให้ผู้มาตดิตอ่ได้ดำาเนินการตามข้ันตอน

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 2
• การให้บริการมีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ   
และเป็นธรรม

• รบัเรืจองรอ้งเรยีน รอ้งทกุข์ รบัเอกสาร ไดต้ลอดเวลาไมเ่ลอืกให้บรกิารแกผู่ใ้ดผูห้นกจง และปฏบัิติ
แกผู่ม้ารบับรกิารอยา่งเป็นธรรม

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 6
• ความพอเพียงของสิจงอำานวยความสะดวก • มโีตะ๊สำาหรบันัจงกรอกเอกสาร มมุเอกสารให้ความรูแ้กน่ายจา้ง ลกูจา้งหรอืผูร้บับรกิาร มมุดืจมน้ำา

มมุนัจงพกัคอย ห้องน้ำา ห้องน้ำาคนพกิาร ทางลาดสำาหรบัคนพกิาร
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
นครปฐม (ต่อ) ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 7

• วันและเวลาเปิด – ปิดให้บรกิารมคีวามเหมาะสม • ให้บรกิารแกผู่ร้บับรกิารแบบไมห่ยดุพกัเทีจยง
ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มชีัอ่งทางเลอืกใชับ้รกิารหลากหลายรปูแบบ • มชีัอ่งทางตา่งๆ ดงัน้ี

  1) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง   2) โทรศพัท ์  3) Facebook   4) Line   5) ออกหน่วยเคลืจอนทีจ 
  6) ศนูยบ์รกิารรว่มในห้างสรรพสนิคา้ (G-point)   7) Youtube

นนทบุรี
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1
• ข้ันตอนในการให้บรกิารไมยุ่ง่ยาก ไมซั่บซ้อน     
สะดวกรวดเรว็

• ข้ันตอนการให้บรกิารเป็นไปตามระเบียบกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน วา่ดว้ยการรบัคำารอ้ง
และการพจิารณาคำารอ้งของพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชับัญญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
และนอกเหนือจากเจา้หน้าทีจเวรรบัคำารอ้งแลว้ เจา้หน้าทีจทา่นอืจน ๆ ยงัพรอ้มให้บรกิารผูม้าตดิตอ่เพืจอ
ความสะดวกรวดเรว็

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 3
• เจา้หน้าทีจให้คำาแนะนำาหรอืตอบข้อซักถามไดช้ัดัเจน
ตรงตามความตอ้งการ

• จดัให้ม ีKM ให้กบัเจา้หน้าทีจ ตามกฎระเบียบทีจเกีจยวข้อง เชัน่ ระเบียบกรมสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงาน วา่ดว้ยการรบัคำารอ้งและการพจิารณาคำารอ้งของพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชับัญญตัิ
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 การตรวจสภาพการจา้งและสภาพการทำางาน การสอบสวนการประสบ
อบัุตเิหตจุากการทำางาน

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 4
• เจา้หน้าทีจให้บรกิารดว้ยความสภุาพ เป็นมติร 
อธัยาศยัด ีเตม็ใจบรกิาร

• จัดให้มี KM ให้กับเจ้าหน้าทีจ เรืจองการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ เพืจอให้เจ้าหน้าทีจให้
บริการดว้ยความสุภาพกับผู้มาตดิต่อราชัการทางหน้าสำานักงานและทางโทรศพัท์
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
นนทบุรี (ตอ่) ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 5

• สถานทีจให้บรกิารมคีวามสะดวก สะอาด 
และเป็นระเบียบ

• เจ้าหน้าทีจทุกท่านร่วมกันปรับปรุงบริเวณทีจตนเองรับผิดชัอบเพืจอความสะดวก สะอาด
และเป็นระเบียบ

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 6
• ความพอเพียงของสิจงอำานวยความสะดวก • จดัให้มโีตะ๊และเกา้อี ้ปากกา เจลลา้งมอืสำาหรบัผูท้ีจมาตดิตอ่หรอืมายืจนคำารอ้ง
ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มชีัอ่งทางเลอืกใชับ้รกิารหลากหลายรปูแบบ • เพิจมชัอ่งทางในการตดิตอ่และให้บรกิารดงัน้ี

  1) ตดิตอ่ ณ ศาลากลางจงัหวดันนทบุร ีชััน้ 1
  2) ทางโทรศพัท ์02-5800716-8 และ ทางโทรสาร 02-5800716-8 ตอ่ 21 
  3) ทาง E - mail (nonthaburi@labour.mail.go.th)   
  4) ยืจนคำารอ้งออนไลน์ทีจหน้าเวบ็ไซต ์(http://nonthaburi.labour.go.th/) 

นราธิวาส ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 2
• การให้บรกิารมคีวามโปรง่ใส ไมเ่ลอืกปฏบัิต ิ     
และเป็นธรรม

• ไดม้กีารประชัมุชัีแ้จง เน้นย้ำาให้เจา้หน้าทีจให้บรกิารดว้ยความโปรง่ใส ไมเ่ลอืกปฏบัิต ิและเป็นธรรม
โดยการชัีแ้จงให้ผูม้าตดิตอ่ไดร้บัทราบถกงข้ันตอน วธิกีาร และระยะเวลาในการดำาเนินการให้เข้าใจ

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มชีัอ่งทางเลอืกใชับ้รกิารหลากหลายรปูแบบ • ไดม้กีารเพิจมชัอ่งทางในการให้บรกิาร เชัน่ Facebook, เวบ็ไซตส์ำานักงาน เป็นตน้

บุรีรัมย์
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 5
• สถานทีจให้บรกิารมคีวามสะดวก สะอาด 
และเป็นระเบียบ

• มกีารทำาความสะอาด ตดัแตง่กิจงไม ้กำาจดัวชััพชืั ปลกูตน้ไม ้ปรบัปรงุสวนหยอ่มหน้าสำานักงาน
• มพีืน้ทีจจอดรถสำาหรบัผูม้าตดิตอ่ขอรบับรกิาร/บุคคลภายนอก
• มแีผนผงัแสดงข้ันตอนการให้บรกิาร คูม่อืบรกิารประชัาชัน ตวัอยา่งการเขียนคำารอ้ง และมมุ KM (QR Code)
• มแีปอนวางวสัดแุละอปุกรณส์ำานักงาน ปอายชัืจอและตำาแหน่ง
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
บุรีรัมย์ (ตอ่) ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 6

• ความพอเพียงของสิจงอำานวยความสะดวก • จดัให้มสีิจงอำานวยความสะดวก เชัน่ โตะ๊รบับรกิาร น้ำาดืจม หนังสอืพมิพ ์โทรทศัน์ Wifi ปากกา
กาว เครืจองเยบ็กระดาษ เครืจองถ่ายเอกสาร เครืจองอา่นบัตรประจำาตวัประชัาชัน โทรศพัท์/โทรสาร
พดัลม เครืจองปรบัอากาศ (เปิดเวลา 09.00, 13.00 ปิดเวลา 11.45, 16.00 น.) ห้องน้ำาหญงิ/ชัาย

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 7
• วันและเวลาเปิด – ปิดให้บริการมีความเหมาะสม • มวีนัและเวลาเปิด – ปิด ให้บรกิาร โดยเปิดให้บรกิารวนัจนัทร ์- ศกุร ์เวลา 08.30 – 16.30 น.

(ไมห่ยดุพกัเทีจยง) หยดุวนัเสาร ์- อาทติย ์และวนัหยดุนักขัตฤกษ์
ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มชีัอ่งทางเลอืกใชับ้รกิารหลากหลายรปูแบบ • มชีัอ่งทางในการตดิตอ่และให้บรกิารดงัน้ี

  1) ตดิตอ่ ณ สำานักงานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดับุรรีมัย์
  2) ทางโทรศพัท/์โทรสาร 044-611462, 044-618762, 083-7866117
  3) ทางตูไ้ปรษณยี/์ตูแ้สดงความคดิเห็น
  4) ทางเวบ็ไซต ์(www.buriram.labour.go.th) 
  5) ทาง E - mail (buriram@labour.mail.go.th)   
  6) ทาง Facebook และ Line
  7) การออกหน่วยบรกิารพืน้ทีจ/ชัมุชัน เชัน่ จงัหวดัเคลืจอนทีจ ฯลฯ เป็นตน้ 

ปทุมธานี
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1
• ข้ันตอนในการให้บรกิารไมยุ่ง่ยาก ไมซั่บซ้อน   
สะดวกรวดเรว็

• หน่วยงานมีแบบแสดงข้ันตอนการให้บริการแสดงให้ผู้ ใชั้บริการทราบ มีเจ้าหน้าทีจ
คอยแนะนำา อำานวยความสะดวกจุดแรก รวดเรว็คัดกรองกอ่น

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 2
• การให้บริการมีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ   
และเป็นธรรม

• มกีารกำาชับัจากหัวหน้าสำานักงานฯ ในการประชัมุสำานักงานฯ ทกุครัง้
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
ประจวบคีรีขันธ์ ประเด็นิขบอเสนิอแนิะ

• ควรแจ้งให้ลกูจ้างทราบเรืจองการรบัคำาร้องผา่น
ระบบออนไลน์

• มีเจ้าหน้าทีจประชัาสัมพันธ์ชั่องทางการรับคำาร้องผ่านระบบออนไลน์ให้ลูกจ้างทราบ
เพืจออำานวยความสะดวกและประหยัดคา่ใชั้จา่ยสำาหรับกรณทีีจลกูจา้งสอบถามทางโทรศพัทว์า่
ไมส่ามารถเดนิทางมารอ้งทกุข์ดว้ยตนเองได ้โดยทางสำานักงานมชีัอ่งทางการให้บรกิาร ดงัน้ี
  1) ทางโทรศพัท ์0-32611-355, 0-32601-528 / โทรสาร 0-32604-011
  2) ทาง Facebook และ Line ของสำานักงาน
  3) ทางเวบ็ไซต ์และ E - mail
  4) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง
  5) เพิจมชัอ่งทาง 3 ชัอ่งทาง คอื
      - ลูกจ้าง/นายจ้าง ทีจอยูใ่นเขตพืน้ทีจอำาเภอหัวหิน/ปราณบุรี สามารถติดต่อดว้ยตนเอง/
ทางโทรศพัท ์ทีจศนูย ์PiPo อำาเภอปราณบุรี
      - ลกูจา้ง/นายจา้ง ทีจอยูใ่นเขตพืน้ทีจอำาเภอบางสะพานน้อย/บางสะพาน/ทบัสะแก สามารถ
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง/ทางโทรศพัท ์ทีจศนูย ์PiPo อำาเภอบางสะพาน
      - ลกูจา้ง/นายจา้ง ทีจอยูใ่นเขตพืน้ทีจอำาเภอเมอืง นอกจากตดิตอ่ทีจสำานักงานฯ แลว้ยงัสามารถ
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง/ทางโทรศพัท ์ทีจศนูย ์PiPo จงัหวดัประจวบครีขัีนธ ์(อา่วน้อย)

ปราจีนบุรี
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1
• ข้ันตอนในการให้บรกิารไมยุ่ง่ยาก ไมซั่บซ้อน   
สะดวกรวดเรว็

• มกีารจดัโตะ๊บรกิารประชัาสมัพนัธแ์ละโตะ๊เจา้หน้าทีจรบัเรืจองอยูภ่ายในห้องเดยีวกนัโดยผูม้าใชั้
บรกิารไมต่อ้งเสยีเวลาในการรบับรกิารตามข้ันตอน

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 2
• การให้บริการมีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ   
และเป็นธรรม

• มีการใชัร้ะบบบัตรควิในการจา่ยงาน เพืจอสร้างความโปร่งใสเสมอภาค และเป็นธรรมแก่ผู้มา
ขอรับบรกิาร
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
ปราจีนบุรี (ตอ่) ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 3

• เจา้หน้าทีจให้คำาแนะนำาหรอืตอบข้อซักถามไดช้ัดัเจน
ตรงตามความตอ้งการ

• มกีารจดัอบรมเจา้หน้าทีจเพืจอเพิจมทกัษะการให้บรกิาร ความรูต้า่งๆ เพืจอให้เจา้หน้าทีจใชัค้วามรู้
ในการให้บรกิารผูม้าใชับ้รกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และทำาความเข้าใจปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 4
• เจา้หน้าทีจให้บรกิารดว้ยความสภุาพ เป็นมติร 
อธัยาศยัด ีเตม็ใจบรกิาร

• จัดให้มีเจ้าหน้าทีจประชัาสัมพันธ์ทีจมีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานมีกิริยา มารยาทสุภาพ
อ่อนน้อมคอยชั่วยเหลือชัี้แจง ให้คำาตอบ คำาแนะนำาแก่ผู้มาใชั้บริการ

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 5
• สถานทีจให้บรกิารมคีวามสะดวก สะอาด 
และเป็นระเบียบ

• จัดทำาปอายแสดงสถานทีจ ประเภทงาน ข้ันตอนของงาน ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรืจอง
และชัืจอเจา้หน้าทีจ ผู้รบัผดิชัอบให้ผูร้ับบรกิารไดร้ับทราบอย่างชัดัเจน

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 6
• ความพอเพียงของสิจงอำานวยความสะดวก • จัดให้มีทีจนัจงรอรับบริการ เป็นมุมพักผ่อนสำาหรับประชัาชัน โดยมีหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์

น้ำาดืจม ไว้บริการขณะรอคอย
ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 7
• วันและเวลาเปิด – ปิดให้บริการมีความเหมาะสม • มีการตดิปอายประกาศเวลาการให้บริการอย่างชัดัเจน
ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มชีัอ่งทางเลอืกใชับ้รกิารหลากหลายรปูแบบ • จัดให้มีการบริการทางออนไลน์ เชั่น Facebook Line มีเจ้าหน้าทีจตอบปัญหาให้กับผู้ใชั้

บริการตลอดเวลา และให้คำาแนะนำาเบ้ืองต้น
ปัตตานี ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1

• ข้ันตอนในการให้บรกิารไมยุ่ง่ยาก ไมซั่บซ้อน   
สะดวกรวดเรว็

• ด้านการรับคำาร้อง คร.7 ได้นำาเทคโนโลยีมาใชั้ในการให้บริการ
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
ปัตตานี (ตอ่) ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 2

• การให้บรกิารมคีวามโปรง่ใส ไมเ่ลอืกปฏบัิต ิ
และเป็นธรรม

• มอบหมายให้เจา้หน้าทีจของหน่วยงานทีจพดูภาษามาลายไูดท้ำาหน้าทีจแปลภาษาในการสืจอสาร
เนืจองจากผูม้าตดิตอ่สว่นใหญพ่ดูภาษามาลาย ูทำาให้เกดิความไมเ่ข้าใจ ไมต่รงกนั และไมค่รบถ้วน
• จดัทำาคลปิวดิโีอข้ันตอนการรบัคำารอ้ง คร.7 เป็นภาษามาลาย ูและนำาไปเผยแพรผ่า่น Facebook

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 5
• สถานทีจให้บรกิารมคีวามสะดวก สะอาด 
และเป็นระเบียบ

• มอบหมายให้เจา้หน้าทีจรกัษาความปลอดภยัชัีแ้จงทำาความเข้าใจกบัผูม้าตดิตอ่ และอำานวยความ
สะดวกในการจอดรถดา้นนอกสำานักงานฯ เนืจองจากสำานักงานฯ วางมาตรการดา้นความปลอดภยั
จกงไมอ่นุญาตให้ผูม้าตดิตอ่ราชัการนำาพาหนะเข้ามาในหน่วยงาน

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 6
• ความพอเพียงของสิจงอำานวยความสะดวก • ในชัว่งสถานการณโ์ควดิ – 19 ไดม้กีารเวน้ระยะห่างของทีจนัจง จกงอาจทำาให้ทีจนัจงมไีมเ่พยีงพอ

จกงจดัหาเกา้อีพ้ลาสตกิเพิจมเตมิ เพืจอให้เพยีงพอกบัการให้บรกิารแตล่ะวนั
ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 7
• วันและเวลาเปิด – ปิดให้บริการมีความเหมาะสม • เนืจองจากมนีายจา้งตอ้งการพาลกูจา้งมารายงานเมืจอครบ 1 ปง ในวนัหยดุราชัการ จกงจดัเจา้หน้าทีจ

รบัรายงานตวั ณ ดา่นตรวจประมงปัตตานี ทกุวนัไมเ่วน้วนัหยดุราชัการ
ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มีชั่องทางเลือกใชับ้ริการหลากหลายรปูแบบ • สำานักงานฯ จดัเจา้หน้าทีจเข้ารว่มศนูยบ์รกิารรว่มกระทรวงแรงงานเพืจอนำาบรกิารตา่งๆ มาให้บรกิาร

ประชัาชัน เพืจอเพิจมชัอ่งทางการให้บรกิารโดยไมต่อ้งเดนิทางมายงัสำานักงานฯ
พิษณุโลก ประเดน็ิคุวามไมวพึงพอใจำ

• ทีจจอดรถหายาก •  ไดป้ระชัาสัมพนัธโ์ดยตดิปอายบริเวณทางเข้าศาลากลางจงัหวดั ให้ผูม้าตดิต่อขอรับบริการ
สำานักงานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั สามารถนำารถยนตไ์ปจอดไดท้ีจบรเิวณทีจจอดรถ
พระราชัวงัจนัทร ์(ดา้นหลงัศาลากลาง และดา้นข้างศาลากลาง)
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
เพชัรบูรณ์ ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1

• ข้ันตอนในการให้บรกิารไมยุ่ง่ยาก ไมซั่บซ้อน   
สะดวกรวดเรว็

• มแีผนผงัข้ันตอนการดำาเนินงานปิดประกาศให้ทราบทีจบอรด์ประชัาสมัพนัธห์น้าสำานักงาน และ
กำาชับัให้เจา้หน้าทีจปฏบัิตอิยา่งเครง่ครดั

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มีชั่องทางเลือกใชับ้ริการหลากหลายรปูแบบ • สำานักงานฯ มชีัอ่งทางในการตดิตอ่ สอบถาม รอ้งเรยีนไดห้ลายชัอ่งทาง คอื

  1) ทางโทรศพัท ์056-737055-056
  2) ทาง Facebook สำานักงานฯ
  3) ทาง E – mail (Phetchabun@Labour.mail.go.th)
  4) ตูร้บัฟงัความคดิเห็น ตดิตัง้อยูต่รงจดุให้บรกิารหน้าสำานักงานฯ
  5) กลุม่ Line จำานวน 12 กลุม่

แพร่
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มีชั่องทางเลือกใชับ้ริการหลากหลายรปูแบบ •  สำานักงานฯ ไดด้ำาเนินการปรบัปรงุให้มชีัอ่งทางในการให้บรกิาร ดงัน้ี

  1) ทาง Facebook สำานักงานฯ
  2) ทางเวบ็ไซต ์(http://phrae.labour.go.th)
  3) ทาง E - mail (phrae@labour.mail..go.th)
  4) ทาง Line Official สสค.แพร่
  5) QR Code : รบัคำารอ้ง E - Service

ภูเก็ต
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1
• ข้ันตอนในการให้บรกิารไมยุ่ง่ยาก ไมซั่บซ้อน   
สะดวกรวดเรว็

• มกีารปรบัเปลีจยนเวรรบัคำารอ้ง คร .7 โดยการเพิจมเจา้หน้าทีจรบัคำารอ้ง คร .7 จำานวน 4 คน ตอ่วนั
เพืจอให้เพยีงพอตอ่การให้บรกิารแกผู่ม้ารบับรกิารแกผู่ม้าตดิตอ่ ทำาให้เกดิความสะดวกรวดเรว็มาก
ยิจงขกน้ ลดระยะเวลาการรอคอยของผูม้าตดิตอ่ให้น้อยลง
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
ภูเก็ต (ต่อ) ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 6

• ความพอเพียงของสิจงอำานวยความสะดวก • หลงัจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควติ – 19 เบาบางลง ไดม้กีารจดัสถานทีจให้นายจา้ง
ลกูจา้ง และประชัาชันทัจวไป ทีจมายืจนคำารอ้ง คร.7 พรอ้มกนัเป็นจำานวนมาก ใชัห้้องประชัมุใหญแ่ละ
ห้องประชัมุเลก็ ในการชัีแ้จงรายละเอยีดตา่ง ๆ ในคราวเดยีวกนั และจดัโตะ๊ เกา้อี ้บรเิวณห้องโถง
ให้เพยีงพอแกก่ารให้บรกิารผูม้าตดิตอ่

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มีชั่องทางเลือกใชั้บริการหลากหลายรูปแบบ

  • มกีารประชัาสมัพนัธช์ัอ่งทางการตดิตอ่สืจอสารทางเวบ็ไซตข์องสำานักงาน
(phuket.labour.go.th) จำานวน 7 ชัอ่งทาง ไดแ้ก่
  1) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ สำานักงานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัภเูกต็
  2) มกีลอ่งรบัความคดิเห็นบรเิวณดา้นหน้าอาคารสำานักงานฯ
  3) ทางโทรศพัท ์0-7621-1995, 0-7622-0760, 0-7635-4414 / โทรสาร 0-7635-4414
  4) ทาง E - mail (phuket@labour.mail.go.th)
  5) ทางเวบ็เพจสำานักงานฯ    6) ทาง Facebook สำานักงานฯ
  7) ทางไปรษณยี์

มุกดาหาร
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเดน็ิคุวามไมวพึงพอใจำ
• ทีจจอดรถหายาก • เนืจองจากสำานักงานฯ ตัง้อยูภ่ายในศาลากลางจงัหวดัมกุดาหาร สถานทีจจอดรถสำาหรบัประชัาชัน

ผูม้าตดิตอ่ราชัการจกงเป็นสถานทีจสาธารณะ อาจไมเ่พยีงพอตอ่การใชับ้รกิาร หน่วยงานทีจรบัผดิชัอบ
จกงไดจ้ดัพืน้ทีจเพิจมเตมิสำาหรบัจอดรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตข์องประชัาชันผูม้าใชับ้รกิารหน่วยงาน
ตา่ง ๆ โดยไดจ้ดัพืน้ทีจบรเิวณสนามหน้าศาลากลางจงัหวดัมกุดาหาร ให้จอดรถไดอ้ยา่งเพยีงพอแลว้

ยโสธร
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1
• ข้ันตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน   
สะดวกรวดเร็ว

• สำานักงานฯ มกีารให้บรกิารทีจไมยุ่ง่ยาก ไมซั่บซ้อน สะดวกและรวดเรว็ โดยมจีดุบรกิารทีจชัดัเจน
มผีังแสดงข้ันตอนการรบับรกิารเพืจอให้ประชัาชันผูม้ารับบริการมีความเข้าใจในข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏบัิตริาชัการ และมปีอายชัืจอพรอ้มตำาแหน่งตดิแสดงทีจโตะ๊ของเจา้หน้าทีจทกุคน
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
ยโสธร (ต่อ) ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 7

• วันและเวลาเปิด – ปิดให้บริการมีความเหมาะสม • สำานักงานฯ มีการให้บริการในวันและเวลาราชัการ รวมทั้งมคีำาสัจงแต่งตั้งเจา้หน้าทีจให้บริการ
ในชั่วงพักกลางวัน และวันหยุดราชัการ เพืจอความสะดวกของผู้รับบริการ

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มีชั่องทางเลือกใชับ้ริการหลากหลายรปูแบบ • มีเว็บไซต์เพืจอให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการความรู้ เกีจยวกับกฎหมายด้านแรงงาน

• มี E – mail และ Facebook เพืจอให้นายจ้าง ลูกจ้าง หรือประชัาชันทัจวไปสามารถสอบถาม
และขอคำาปรกกษากับเจา้หน้าทีจได้

ยะลา ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1
• ข้ันตอนในการให้บรกิารไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน   
สะดวกรวดเร็ว

• มีการจัดทำาบอร์ประชัาสัมพันธ์ข้ันตอนการให้บริการหน้าสำานักงาน
• มีการจัดทำาข้ันตอนการให้บริการในสืจอ Social Media เชั่น Website, Facebook และ
Line ของสำานักงานฯ

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 2
• การให้บรกิารมคีวามโปรง่ใส ไมเ่ลอืกปฏบัิต ิและ
เป็นธรรม

• มีการปิดประกาศข้อมูลข่าวสารทีจบอร์ดประชัาสัมพันธ์และ website ของสำานักงานฯ ให้ผู้
มารบับริการสามารถเข้าถกงข้อมูลเบ้ืองต้นได้
• สำานักงานฯ มีการเน้นย้ำา นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส
• มีการอธิบายข้ันตอน วธิีการ ระยะเวลาการปฏิบัติงานทีจชัดัเจน

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 3
• เจา้หน้าทีจให้คำาแนะนำาหรอืตอบข้อซักถามไดช้ัดัเจน
ตรงตามความตอ้งการ

• บุคลากรพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในภารกิจทีจรับผิดชัอบ โดยการศกกษา ค้นคว้า ซักถาม
และเรียนรูเ้พิจมเตมิ
• จดัให้มบุีคลากร ทีจสามารถสืจอสารภาษามลายทูอ้งถิจน ให้คำาแนะนำาและตอบข้อซักถามแกผู่ร้บับรกิาร
• ส่งเสริมให้บุคลากรไดร้ับการพัฒนาดา้นภาษามลายกูลางและมลายูท้องถิจน
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
ยะลา (ต่อ) ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 4

• เจา้หน้าทีจให้บรกิารดว้ยความสภุาพ เป็นมติร 
อธัยาศยัด ีเตม็ใจบรกิาร

• บุคลากรของสำานักงานฯ ตอ้งแสดงออกทางกาย วาจา และใจ โดยยกดถือหลกั คService Mind” 
เพืจอการบรกิารทีจเป็นเลศิ
• บุคลากรมกีารพัฒนาบุคลิกภาพและรู้จักปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

ระนอง
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1
• ข้ันตอนในการให้บรกิารไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน   
สะดวกรวดเร็ว

• สำานักงานฯ มีนโยบายให้ลดข้ันตอนการให้บริการ โดยจัดให้มีแบบแผนข้ันตอนการให้
บริการเป็นลายลักษณ์อกัษร มีระบบบัตรควิในการให้บริการ

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 2
• การให้บรกิารมคีวามโปรง่ใส ไมเ่ลอืกปฏบัิต ิ 
 และเป็นธรรม

• สำานักงานฯ กำาชัับเจ้าหน้าทีจให้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ มีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
เป็นธรรม และไม่รับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชัน์ตา่ง ๆ ทีจมีมูลคา่เกิน 3,000 บาท

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 3
• เจา้หน้าทีจให้คำาแนะนำาหรอืตอบข้อซักถามไดช้ัดัเจน
ตรงตามความตอ้งการ

• จัดเจ้าหน้าทีจเวรรับคำาร้อง ให้คำาปรกกษาและตอบข้อซักถามของผู้รับบริการตรงตามความ
ต้องการ รวมทั้งจดัเจา้หน้าทีจให้บริการไม่พกัเทีจยง

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 4
• เจา้หน้าทีจให้บรกิารดว้ยความสภุาพ เป็นมติร 
อธัยาศยัด ีเตม็ใจบรกิาร

• สำานักงานฯ กำาชัับเจา้หน้าทีจให้ปฏิบัติงานดว้ยความสภุาพ เป็นมติร อธัยาศยัด ีเตม็ใจบรกิาร

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 5
• สถานทีจให้บรกิารมคีวามสะดวก สะอาด 
และเป็นระเบียบ

• สำานักงานฯ กำาชัับเจา้หน้าทีจให้รว่มกิจกรรม 5 ส ทุกวันพฤหัสบดี

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 6
• ความพอเพียงของสิจงอำานวยความสะดวก • จดับรเิวณการให้บรกิารทีจมคีวามสะดวก มบีรกิารน้ำาดืจม รวมทัง้สิจงอำานวยความสะดวกให้ผูม้ารบับรกิาร
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
ระนอง (ต่อ) ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 7

• วันและเวลาเปิด – ปิดให้บริการมีความเหมาะสม • จัดเจ้าหน้าทีจเวรรับคำาร้อง ให้คำาปรกกษาและตอบข้อซักถามของผู้รับบริการตรงตามความ
ต้องการ รวมทั้งจดัเจา้หน้าทีจให้บริการไม่พกัเทีจยง

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มีชั่องทางเลือกใชับ้ริการหลากหลายรปูแบบ • มีชั่องทางการให้บรกิารทีจหลากหลาย เชั่น Line Facebook เป็นต้น

ราชับุรี
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1
• ข้ันตอนในการให้บรกิารไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน   
สะดวกรวดเร็ว

• มีแผนผังการให้บริการตั้งแต่จุดก่อนเข้าสู่บริการจนถกงจุดการให้บริการ ได้แก่ จุดแรก
คัดกรองผู้รบับริการให้คำาแนะนำาในการขอรับบริการหรอืชั่วยเตรยีมเอกสาร กรอกแบบฟอรม์
ตา่ง ๆ การจัดระบบคิวและจดุให้บรกิาร

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 2
• การให้บรกิารมคีวามโปรง่ใส ไมเ่ลอืกปฏบัิต ิ 
 และเป็นธรรม

• มรีะบบการประเมนิความพกงพอใจของผูร้บับรกิาร รวมทัง้มกีารประชัมุเจา้หน้าทีจเน้นย้ำาแผนปฏบัิติ
การปอองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชัอบ กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน
ประจำาปงงบประมาณ พ.ศ.2563 เพืจอเป็นการกำาหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลืจอน
การดำาเนินการปอองกันและปราบปรามการทุจริตของกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน
ให้สอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทบูรณาการปอองกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิัอบ ระยะ 20 ปง
(พ.ศ. 2560 - 2579)

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 4
• เจา้หน้าทีจให้บรกิารดว้ยความสภุาพ เป็นมติร 
อธัยาศยัด ีเตม็ใจบรกิาร

• ทบทวนและเน้นย้ำาถกงการให้บริการต่อผู้มารับบริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตรอัธยาศัยดี
เตม็ใจให้บริการ ได้รบัคำาชัมจากผู้มารบับริการ
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
ราชับุรี (ต่อ) ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 6

• ความพอเพียงของสิจงอำานวยความสะดวก • จัดทีจนัจงพกั น้ำาดืจม บรกิาร Wifi ฟรี ห้องสุขา อ่างลา้งมือ มีจดุคัดกรองและวดัอุณหภูมิผู้มาใชั้
บริการ รวมทั้งจัดทำาปอายสัญลักษณ์หรือคำาเตือนจุดทีจสำาคัญหรืออันตรายสามารถเห็นได้ชััด
เชั่น ปอายแสดงทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน มีอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งให้ใชั้งานได้สะดวก
สัญลักษณ์ทางต่างระดับ ปากกา ทวีี

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 7
• วันและเวลาเปิด – ปิดให้บริการมีความเหมาะสม

 • การเปิดให้บรกิารนอกเวลาราชัการ เชั่น
  - วันจันทร ์- ศกุร์ ในวันเวลาราชัการ และในเวลาพกัเทีจยง
  - วันเสาร์ - อาทติย์ มีเวรประจำาสำานักงาน
• คำาสัจง/หนังสือสัจงราชัการ/รายงานการประชัุม
• คำาสัจง/หนังสือราชัการ กรณีฉุกเฉิน

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มีชั่องทางเลือกใชับ้ริการหลากหลายรปูแบบ • มีการกำาหนดมาตรการการให้บริการในแต่ละชั่องทางทีจไดเ้ปิดให้บริการไวอ้ย่างชัดัเจน เชั่น

  - การตดิต่อผา่น E – mail และการตอบกลับภายในระยะเวลาทีจกำาหนด
  - การตดิต่อผา่นระบบ Chat หรือ Line และการตอบกลับภายในระยะเวลาทีจกำาหนด
  - การตดิต่อผา่น Facebook และการตอบกลับภายในระยะเวลาทีจกำาหนด เป็นต้น 

ประเด็นิขบอเสนิอแนิะ
• ควรปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมหน้าสำานักงาน • ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำานักงานให้ร่มรืจนอยู่เสมอ

ลำาปาง
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1
• ข้ันตอนในการให้บรกิารไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน   
สะดวกรวดเร็ว

• มีการปิดประกาศแผนผังข้ันตอนการรับบริการและแผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาใน
การปฏิบัตริาชัการในแต่ละเรืจองงานบริการทีจชัดัเจน
• มีเจา้หน้าทีจประจำาจดุประชัาสัมพันธใ์ห้คำาแนะนำาเบ้ืองต้น
• มีการจัดเจา้หน้าทีจประจำาวนัเพืจอให้บรกิาร
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
ลำาปาง (ต่อ) ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1 (ตวอ)

• ข้ันตอนในการให้บรกิารไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน   
สะดวกรวดเร็ว

• จัดลำาดับการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อตามคิว เพืจอลดระยะเวลาการรอคอย พร้อมทั้งจัด
เจา้หน้าทีจเสริมในกรณีทีจมีผูร้อรับบริการเป็นจำานวนมาก
• ลดข้ันตอนการให้บริการ และปรับปรุงระยะเวลาการรับและวินิจฉัยคำาร้องทุกข์ของลูกจ้าง
ให้บริการให้รวดเร็วขก้น (60 วนั ลดเหลอื 30 วนั)

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 2
• การให้บรกิารมคีวามโปรง่ใส ไมเ่ลอืกปฏบัิต ิ 
 และเป็นธรรม

• มีการจัดให้มีระบบคิวเพืจอให้บริการไดอ้ย่างเป็นธรรม
• มีคำาสัจงแต่งตั้งเจ้าหน้าทีจอยู่เวรปฏิบัติงานรับเรืจองร้องทุกข์ประจำาวัน และให้บริการในเวลา
ชั่วงพักทานอาหารในเวลา 12.00 – 13.00 น. ในกรณีทีจมีผู้เข้ามาขอรับบริการจำานวนมาก
จัดให้เจ้าหน้าทีจเวรถัดไปชัว่ยให้บริการ
• มีคู่มือบริการประชัาชัน เผยแพร่ประชัาสัมพันธ์บริเวณหน้าหน่วยงาน
• มีประกาศสำานักงานฯ เรืจอง มาตรการปอองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชัอบ
ประจำาปงงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ข้าราชัการ พนักงานราชัการและลกูจ้างทกุคนดำาเนินการ
ตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด และกำาชัับให้เจ้าหน้าทีจในสังกัดดำาเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรการฯ ในทีจประชัุมประจำาเดือนของสำานักงานฯ

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 3
• เจา้หน้าทีจให้คำาแนะนำาหรอืตอบข้อซักถามไดช้ัดัเจน
ตรงตามความตอ้งการ

• จัดทำา KM เจา้หน้าทีจเพืจอแลกเปลีจยนเรียนรู้ภารกจิของหน่วยงาน ความรู้เกีจยวกบักฎหมายทีจ
เกีจยวข้องในการให้บริการเพืจอให้เจ้าหน้าทีจมีความรู้ พร้อมตอบข้อซักถามของผู้ใชั้บริการได้
อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการ
• เจา้หน้าทีจให้บริการดว้ยความสุภาพ และมีมิตรไมตรี

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มีชั่องทางเลือกใชับ้ริการหลากหลายรปูแบบ • ประชัาสัมพนัธ์ชั่องทางในการให้บริการของสำานักงานฯ ดงัน้ี

  1) ตดิต่อดว้ยตนเอง/ทางจดหมาย   
  2) ทางโทรศพัท์ 054-265035-6
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
ลำาปาง (ต่อ) ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8 (ตวอ)

• มีชั่องทางเลือกใชั้บริการหลากหลายรูปแบบ
  3) ทางเว็บไซต์ (http://lampang.labour.go.th)
  4) ทาง E – mail (lampang@labour.mail.go.th)
  5) การออกบริการในพืน้ทีจ/ชัุมชัน เชั่น จังหวดัเคลืจอนทีจ
  6) ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
  7) ทาง Facebook สำานักงานฯ และกลุ่ม Line ตา่งๆ
  8) ตูแ้สดงความคิดเห็นหน้าสำานักงานฯ

เลย
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเดน็ิคุวามไมวพึงพอใจำ
• สถานทีจคบัแคบ • ทางสำานักงานฯ ไดป้รับเปลีจยนการจดัวางโต๊ะทำางานและเครืจองใชั้สำานักงาน เพืจอเพิจมพืน้ทีจใน

การรับคำาร้องและบริการประชัาชัน
ศรีสะเกษ
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มีชั่องทางเลือกใชั้บริการหลากหลายรูปแบบ • 1) ทางเว็บไซต์ (http://sisaket.labour.go.th)   2) ทาง Facebook สำานักงานฯ

  3) ตูแ้สดงความคิดเห็นสำานักงานฯ   4) จดหมายศาลากลาง ชััน้ 2
  5) ทางโทรศัพท์ 045-61256-9, 086-4607046

สกลนคร
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 1
• ข้ันตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน   
สะดวกรวดเร็ว

• ไดม้กีารจดัทำาข้ันตอนในการให้บรกิารแกผู่ร้บับรกิารไวป้ระจำาสำานักงานฯ และในเวบ็ไซตห์น่วยงาน
และในกรณทีีจมผีูร้บับรกิารไมว่า่จะเป็นนายจา้งหรอืลกูจา้ง พนักงานตรวจแรงงานจะชัีแ้จงข้ันตอนใน
การดำาเนินการให้ทราบทกุครัง้

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 2
• การให้บรกิารมคีวามโปรง่ใส ไมเ่ลอืกปฏบัิต ิ 
และเป็นธรรม

• ไดเ้น้นย้ำากบัข้าราชัการและพนักงานราชัการทกุครัง้ทีจมกีารประชัมุประจำาเดอืน ขอให้บรกิาร
ดว้ยความโปรง่ใส ไมเ่ลอืกปฏบัิตแิละเป็นธรรม ทัง้น้ีจะไดก้ำาชับัให้มกีารปฏบัิตอิยา่งเครง่ครดัตอ่ไป
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
สกลนคร (ตอ่) ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 3

• เจา้หน้าทีจให้คำาแนะนำาหรอืตอบข้อซักถามไดช้ัดัเจน
ตรงตามความตอ้งการ

• สำานักงานฯ มข้ัีนตอนและระยะเวลาในการให้บรกิารของเจา้หน้าทีจ การให้คำาแนะนำา ซักถาม
จนผูม้ารบับรกิารมคีวามเข้าใจ บางกรณอีาจใชัภ้าษาทอ้งถิจนในการสอบถาม

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 4
• เจา้หน้าทีจให้บรกิารดว้ยความสภุาพ เป็นมติร 
อธัยาศยัด ีเตม็ใจบรกิาร

• ไดเ้น้นย้ำากบัข้าราชัการและพนักงานราชัการทกุครัง้ทีจมกีารประชัมุประจำาเดอืน ขอให้บริการ
ด้วยความสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เต็มใจบริการ ทั้งน้ีจะได้กำาชัับให้มีการปฏิบัติอย่าง
เครง่ครดัตอ่ไป

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 5
• สถานทีจให้บรกิารมคีวามสะดวก สะอาด 
และเป็นระเบียบ

• สำานักงานฯ พยายามปรับปรุงและอำานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้มาตดิตอ่ราชัการ
ได้จัดห้องประชัุมสำาหรับให้บริการเพืจอให้สะดวก สะอาดมากยิจงขก้น และในกรณีทีจมีลูกจ้าง
จำานวนมากก็สามารถใชั้อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 6
• ความพอเพียงของสิจงอำานวยความสะดวก • มีการอำานวยความสะดวกทั้งสถานทีจจอดรถ น้ำาดืจม wifi ฟรี
ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 7
• วันและเวลาเปิด – ปิดให้บริการมีความเหมาะสม • สำานักงานฯ มกีารเปิด – ปิดการให้บรกิารทีจมคีวามเหมาะสมโดยไมม่กีารพกักลางวนั จะมเีจา้หน้าทีจ

ปฏบัิตงิาน และในวนัเสาร ์- อาทติย ์หรอืวนัหยดุทางราชัการจะมคีำาสัจงมอบหมายเจา้หน้าทีจปฏบัิติ
งานนอกราชัการ

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มีชั่องทางเลือกใชั้บริการหลากหลายรูปแบบ • ปัจจบัุนสำานักงานฯ มชีัอ่งทางในการให้บรกิาร ทัง้ทางโทรศพัท ์contract form / e-service /

Facebook / Line / เวบ็ไซตส์ำานักงานฯ และการใชัง้านระบบตดิตามสถานะคำารอ้ง ผา่นระบบ
ออนไลน์ www.cmlabour.com
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
สกลนคร (ตอ่) ประเดน็ิคุวามไมวพึงพอใจำ

• เจา้หน้าทีจไมย่ิม้แยม้ และไมโ่ปรง่ใส • ทางสำานักงานฯ จะนำาประเด็นทีจผูร้ับบรกิารไม่พอใจเรืจองเจ้าหน้าทีจไม่ยิม้แย้มและไม่โปร่งใส
มาปรบัปรงุแกไ้ข กำาชับัเจา้หน้าทีจทกุคนเพืจอให้การบรกิารมคีวามเป็นเลศิ

ประเด็นิขบอเสนิอแนิะ
• ควรเพิจมชั่องทางการตดิต่อทางออนไลน์         
เพืจอไม่ตอ้งเดินทางมาสำานักงาน

• สำานักงานมีชั่องทางการติดต่อหลากหลายรูปแบบเพืจอให้ลูกจ้างสามารถมีทางเลือกได้
และทางสำานักงานได้ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลืจอนทีจประจำาเดือน โดยลงพื้นทีจในเขตอำาเภอ
เพืจอให้คำาปรกกษาข้อกฎหมายแรงงาน

สมุทรสาคร
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 5
• สถานทีจให้บรกิารมคีวามสะดวก สะอาด 
และเป็นระเบียบ

• จดัทีจจอดรถสำาหรบัผูม้าตดิตอ่ราชัการ ผูพ้กิาร คนสงูอาย ุสตรมีคีรรภ์
• จดัเกา้อี ้โตะ๊ สำาหรบัผูม้าตดิตอ่นัจงรอรบับรกิารภายนอกและภายในอาคารสำานักงานเพิจมเตมิ
• ปรบัปรงุห้องน้ำาให้สะอาดเพืจอไวบ้รกิารผูม้าตดิตอ่

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 6
• ความพอเพียงของสิจงอำานวยความสะดวก • จดัเคาน์เตอรป์ระชัาสมัพนัธเ์พืจอเป็นจดุแรกรบับรกิาร และให้ข้อมลูการรบับรกิาร

• จดัมมุสำาหรบัผูม้าตดิตอ่นัจงคอย
• จดัมมุกาแฟและน้ำาดืจมสำาหรบัผูม้ารบับรกิาร
• จดัโทรทศัน์ให้ผูม้าตดิตอ่ราชัการไดต้ดิตามข่าวสารขณะรอรบับรกิาร
• จดัโตะ๊เขียนคำารอ้งและข้ันตอนวธิกีารกรอกข้อมลู

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มีชั่องทางเลือกใชั้บริการหลากหลายรูปแบบ • ให้บริการผ่านระบบ e-service เชั่น การส่งเอกสารด้านความปลอดภัยในการทำางาน

การยืจนคำาร้องโดยจัดทำาเป็น QR Code เผยแพร่ในชั่องทาง Line, Website และ Facebook
• การให้บรกิารผา่นแอปพลเิคชััจนตา่ง ๆ เพืจอประชัาสมัพนัธ ์รบั – สง่เอกสาร ปรกกษา รอ้งเรยีน
ผา่น Facebook สำานักงานฯ และกลุม่ Line ตา่ง ๆ
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ตารางท่ี 16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
สมุทรสาคร (ตอ่) ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8 (ตวอ)

• มีชั่องทางเลือกใชั้บริการหลากหลายรูปแบบ 
• ทางเวบ็ไซต ์(http://samutsakhon.labour.go.th)
• ทางโทรศพัท ์0-3441-3729-30 / โทรสาร 0-3442-5951
• ตูร้บัความคดิเห็น

ประเด็นิขบอเสนิอแนิะ
• ควรมี Line เพืจอความสะดวกในการสอบถาม • มีกลุ่ม Line ต่างๆ ทีจจัดตั้งขก้น ได้แก่ เครือข่าย HR สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สมทุรสาคร, เครอืข่าย Safety  สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัสมทุรสาคร
สระบุรี
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 6
• ความพอเพียงของสิจงอำานวยความสะดวก • มีการจัดเพิจมโต๊ะให้บริการประชัาชันเพืจออำานวยความสะดวกในการเขียนคำาร้อง หรือ

เอกสารอืจน ๆ ทีจเกีจยวข้อง รวมไปถกงกระดาษ ปากกา อุปกรณ์ทำาความสะอาด และเจ้าหน้าทีจ
อำานวยความสะดวก
• มีตวัอย่างคู่มอืการกรอกคำาร้องเพืจอความสะดวกต่อผู้มารับบริการ
• มีบริการ Wifi เพืจอให้ผู้มาตดิต่อไดใ้ชัใ้นการติดตอ่สืจอสารทีจรวดเรว็

ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 7
• วันและเวลาเปิด – ปิดให้บริการมีความเหมาะสม • จัดทำาคำาสัจงเวรรับเอกสารในเวลาพักกลางวันเพืจออำานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ

ในระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น.
ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8
• มีชั่องทางเลือกใชั้บริการหลากหลายรูปแบบ • มีชั่องทางการติดต่อทีจ เพิจมขก้นจากโทรศัพท์ โทรสาร และ E – mail คือ Line และ

Facebook Messenger ซกจงไดร้ับการตอบรับทีจดจีากผู้ตดิตอ่เป็นอย่างดี
สุพรรณบุรี ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8

• มีชั่องทางเลือกใชั้บริการหลากหลายรูปแบบ • หน่วยงานไดม้ีการประชัาสัมพันธ์ชั่องทางการให้บริการของหน่วยงานผ่านระบบ
  1) E – Service
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ตารางท่ี   16 สรปุผลการดำาเนินนิการปรบบปรุงการให้บบรนการของห้นิววยงานิในิสบงกบดกรมสวบสดนการและคุุบมคุรองแรงงานิ ประจำำาปบงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตวอ)

ห้นิววยงานิ ประเด็นิท่ีปรบบปรุงการให้บบรนการ ผลการปรบบปรุงการให้บบรนการ
สุพรรณบุรี (ตอ่) ประเด็นิขบอคุำาถามท่ี 8 (ตวอ)

• มีชั่องทางเลือกใชั้บริการหลากหลายรูปแบบ
  2) QR Code เกีจยวกับการร้องทกุข์ ร้องเรียน
. 3) Facebook บรการให้คำาปรกกษาปัญหาดา้นแรงงาน
  4) การรับคำาร้องผา่นระบบคอมพิวเตอร ์(คร.7)
  5) กลุ่ม Line ตา่งๆ
  6) E – mail 
  ให้กับลูกจา้ง นายจา้ง และประชัาชันทัจวไปทีจมาตดิต่อราชัการได้รบัความสะดวกเพิจมขก้น

สุรินทร์
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอเสนิอแนิะ
• ควรมีแว่นสายตาไวบ้ริการ • ประมาณการจัดซ้ือแว่นสายตาและแท่นวาง และประชัุมเจ้าหน้าทีจขอความเห็นชัอบ

ดำาเนินการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเจา้หน้าทีจ
• จดัทำาปอายประชัาสัมพันธ์ และสมุดลงทะเบียนยืมใชั้
• มอบหมายหน้าทีจรับผิดชัอบในการบำารงุรักษาและจดัเก็บ
*ผลลัพธ์ทีจได้จากการดำาเนินการ คือ เพิจมประสิทธิภาพในการให้บริการ สามารถตอบสนองได้
ตรงตามความต้องการของผู้รบับริการ และผูร้ับบรกิารมคีวามพกงพอใจต่อการให้บริการ

หนองบัวลำาภู
*มีภาพถ่ายแสดงผลการปรับปรุง*

ประเด็นิขบอเสนิอแนิะ
• ควรมีแผ่นพับประชัาสัมพนัธ์ เกีจยวกับหน่วยงาน
กระทรวงแรงงานให้มากกวา่น้ี

• ได้ดำาเนินการปรับปรุงโดยการแจกเอกสารประชัาสัมพันธ์ เชั่น การออกหน่วยบริการหน่วย
แพทย์เคลืจอนทีจ พอ.สว และจังหวัดเคลืจอนทีจเดือนละ 1 ครั้ง และแจกให้ลูกจ้าง นายจ้าง และ
ประชัาชันทัจวไปทีจมาตดิตอ่ราชัการทีจสำานักงานฯ

อุบลราชัธานี ประเดน็ิคุวามไมวพึงพอใจำ
• ใชัเ้วลานานเกนิไป • ไดป้ระชัมุและกำาชับัให้เจา้หน้าทีจเวรบรกิารบรเิวณดา้นหน้าเคาน์เตอร ์ในการชัว่ยอำานวยความ

สะดวก คดักรอง คดัแยก การกรอกข้อมลู รายละเอยีดกรณกีรอกข้อมลู (คร.7) และให้คำาแนะนำา
ข้ันตอนการเข้ารบับรกิารให้แกป่ระชัาชันทีจมารบับรกิาร เพืจอให้รวดเรว็ในการให้บรกิารของพนักงาน
ตรวจแรงงาน

73
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ภาพถ่ายแสดงผลการด าเนินการปรับปรุงการให้บริการ 
ของหน่วยงานในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 กองคุ้มครองแรงงาน  

จัดกิจกรรม 5 ส 

    

          

ด ำเนินกำรจัดที่นั่งเพ่ิมเติมระหว่ำงรอรับบริกำร 

 

 

เพ่ิมช่วงเวลำในกำรให้บริกำร โดยเปิดให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อรำชกำรในช่วงเวลำพักกลำงวัน 
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 กองคุ้มครองแรงงาน (ต่อ)  

ด ำเนินกำรปรับปรุงสถำนที่รับร้องเรียน ร้องทุกข์แก่ลูกจ้ำง มีควำมสะดวก สะอำด และเป็นระเบียบ   
เป็นที่น่ำพอใจแก่ผู้มำขอบริกำร 
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 ส านักแรงงานสัมพันธ์  

ให้ผู้ รับบริกำรสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสำรต่ำง ๆ ก่อนเข้ำรับบริกำร ผ่ำนเว็บไซต์                
ส ำนักแรงงำนสัมพันธ์ http://relation.labour.go.th/ 
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 กองความปลอดภัยแรงงาน  

จัดท ำคู่มือส ำหรับกำรให้บริกำรประชำชน และเผยแพร่ทำง http://osh.labour.go.th 
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 กองการเจ้าหน้าที่  

มีช่องทำงกำรให้บริกำร ทำงโทรศัพท์/โทรสำร ทำงไปรษณีย์ ทำง E – mail ศูนย์บริกำรรับเรื่องร้องเรียน 
และกล่องรับควำมคิดเห็น/QR Code   
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 กองบริหารการคลัง  

จัดท ำแผนผังกำรติดต่อรำชกำรของกองบริหำรกำรคลัง เพ่ือให้ผู้มำรับบริกำรได้ทรำบถึงต ำแหน่ง      
กลุ่มงำนต่ำง ๆ  

         

จัดท ำขั้นตอนกำรให้บริกำร ของกองบริหำรกำรคลัง เพ่ือให้ผู้มำรับบริกำรได้ทรำบถึงขั้นตอน และ     
กำรด ำเนินงำน 

 

เจ้ำหน้ำที่กองบริหำรกำรคลัง ประกำศเจตนำรมณ์ กำรต่อต้ำนกำรทุจริต มีกำรถ่ำยภำพเพ่ือเป็น        
กำรแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ที่บริเวณหน้ำส ำนักงำนกองบริหำรกำรคลัง 
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 กองบริหารการคลัง (ต่อ)  
 

จัดท ำป้ำยชื่อและต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ ที่ให้บริกำร ตำมจุดบริกำรอย่ำงชัดเจน เพ่ือให้ผู้มำรับบริกำรได้    
มำติดต่อหรือมำรับบริกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำร 
 

   
 

น ำหลัก Service Mind เป็นแนวทำงในกำรบริกำร เพ่ือให้ผู้รับบริกำรมีควำมประทับใจ 
 

    
 
จัดกิจกรรม Big Cleaning day 
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 กองบริหารการคลัง (ต่อ)  
 

จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในกำรด ำเนินงำนให้เพียงพอ และเป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือควำมสะดวกในกำร
น ำมำใช้ 
 

 
 

มีช่องทำงกำรใช้บริกำรหลำยช่องทำงให้เลือกติดต่อ อำทิเช่น ทำง website ทำงโทรศัพท์/โทรสำร หรือ
ติดต่อด้วยตนเองที่กองบริหำรกำรคลัง กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ชั้น 4 
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 กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 

จัดประชุมด ำเนินกำรปรับปรุงให้บริกำรของหน่วยงำน 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เขตจอมทอง...) 

จัดประชุมเจ้ำหน้ำที่เพ่ือแจ้งให้ทรำบถึงผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ก ำชับให้เจ้ำหน้ ำที ่     
ทุกท่ำนให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ ระมัดระวังในกำรใช้ค ำพูดทั้งต่อหน้ำและทำงโทรศัพท์ พร้อมกับสร้ำงจิตส ำนึกใน
กำรให้บริกำรที่ดี (Service Mind) 

 

     

 

เพ่ิมจุดวำงโปสเตอร์ด้ำนควำมปลอดภัยจ ำนวน 1 จุด (บริเวณที่รับเอกสำรของส ำนักงำนฯ) 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เขตจอมทอง...) (ต่อ) 

น ำข้อมูลข่ำวสำรด้ำนควำมปลอดภัยประชำสัมพันธ์ในช่องทำงต่ำง ๆ ของส ำนักงำนฯ เช่น  กลุ่ม Line     
เครือช่ำย จป. สรพ.2 กลุ่มเครือช่ำย HR สรพ.2 และ page ของส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
กรงุเทพมหำนครพ้ืนที่ 2 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (เขตคลองเตย...) 

มีกำรประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรให้บริกำรให้นำยจ้ำง ลูกจ้ำง อย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้  ทำงโทรศัพท์/โทรสำร 
ทำงเว็บไซต์ ทำง E – mail ทำง Facebook และทำง Line  
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 (เขตตลิ่งชัน...) 

มีกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทุก Platform ของส ำนักงำนฯ เพื่อประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร บทควำม
ทำงกฎหมำย เช่น ทำงเว็บไซต์ ทำง Facebook Fan page ทำง Facebook Messenger และทำง Line Group  

        

 
 

 



87 
 

 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 10 (เขตคลองสามวา...)

มีแผนผังกำรปฏิบัติงำนปิดชัดเจน มีตัวอย่ำงกำรกรอกค ำร้องทุกข์ และมีเจ้ำหน้ำที่ในกำรรับเรื่องให้
ค ำแนะน ำข้ันตอน 

    
 

 

มีกำรจัดท ำทะเบียนรับค ำร้องทุกข์ ค ำร้องเรียน สอบข้อเท็จจริง ฯลฯ โดยมีกำรให้เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร
ตำมล ำดับอำวุโส ไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ และมีควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ 
 

     

จัดกิจกรรม 5 ส และท ำควำมสะอำดเป็นประจ ำ 
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 ส านักงานสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 (เขตคลองสามวา...) (ต่อ)

มีแผนผังกำรปฏิบัติงำนปิดชัดเจน มีตัวอย่ำงกำรกรอกค ำร้องทุกข์ และมีเจ้ำหน้ำที่ในกำรรับเรื่อง         
ให้ค ำแนะน ำข้ันตอน 

     
 

 

หน่วยงำนมีช่องทำงในกำรติดต่อหลำยช่องทำงที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ เช่น ติดต่อด้วยตนเองที่ส ำนักงำน 
ทำงโทรศัพท์ ทำง E-mail ทำง Facebook และเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อทำง Line 

 

 

 

 



89 
 

 ศูนย์ความปลอดภัยในการท างานเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา) 

มีขั้นตอนกำรให้บริกำร มีกำรประชำสัมพันธ์ขั้นตอนดังกล่ำวที่เว็บไซต์และหน้ำส ำนักงำน และมีบันทึก
กำรเข้ำรับบริกำรตำมล ำดับก่อนหลัง  
 

       
 

                

มีกำรก ำหนดพ้ืนที่และมีกำรด ำเนินกิจกรรม 5 ส เป็นประจ ำ เดือนละ 1 ครั้ง 
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 ศูนย์ความปลอดภัยในการท างานเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)(ต่อ) 

มีกำรบ่งชี้/จัดเตรียม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อ อำทิ น้ ำดื่ม ที่พักนั่งรอ 
 

      

      

มีกำรบ่งชี้และประกำศวันและเวลำท ำกำรอย่ำงชัดเจน 
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 ศูนย์ความปลอดภัยในการท างานเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)(ต่อ) 

มีกำรประกำศช่องทำงกำรให้บริกำรต่ำง ๆ 
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 ศูนย์ความปลอดภัยในการท างานเขต 2 (ชลบุร)ี 

เพ่ิมช่องทำงกำรให้บริกำร คือ ทำง Facebook ทำง Line ทำงเว็บเพจ ทำงเว็บไซต์ ทำง E-Mail ทำงโทรศัพท ์     
มีกำรเพ่ิมควำมถ่ีประชำสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงำนทุกช่องทำง และมีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรให้บริกำร เช่น           
ให้ค ำปรึกษำ ให้ควำมรู้ รับข้อร้องเรียน ตอบข้อซักถำมควำมปลอดภัยฯ 
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 ศูนย์ความปลอดภัยในการท างานเขต 5 (ล าปาง) 

จัดท ำขั้นตอนกำรรับบริกำร ณ ศปข.5 พร้อมประชำสัมพันธ์ในเว็บไซต์ส ำนักงำน และได้ท ำกำรปิดประกำศไว้
บริเวณโถงของส ำนักงำน 

ก่อนปรับปรุง               หลังปรับปรุง 
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 ศูนย์ความปลอดภัยในการท างานเขต 9 (สงขลา) 

มีมำตรกำรประหยัดพลังงำนภำยในส ำนักงำนเพ่ือป้องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำและพลังงำน                   
ซึ่งมำตรกำรที่ก ำหนดไว้จะตั้งเวลำเปิด – ปิดเครื่องปรับอำกำศ (บริเวณพ้ืนที่กำรท ำงำน) ไว้ 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงเช้ำ 
เปิดเวลำ  09.00 – 12.00 น. และช่วงบ่ำย เปิดเวลำ 13.00 – 16.00 น. 
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 ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม 

เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร อัธยำศัยดี เต็มใจให้บริกำร ให้ค ำแนะน ำหรือตอบข้อซักถำมได้
ชัดเจน ตรงตำมควำมต้องกำร ให้บริกำรมีควำมโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม 

 

ที่ตั้งสะดวกต่อกำรเดินทำง มีป้ำยบอกสถำนที่ภำยใน และป้ำยประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ชัดเจน 
วันและเวลำเปิด – ปิดให้บริกำรมีควำมเหมำะสม สถำนทีส่ะดวก สะอำดและเป็นระเบียบ 
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 ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม(ต่อ) 

กำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำก ไม่ซับซ้อน สะดวกรวดเร็ว และมีช่องทำงเลือกใช้บริกำรหลำกหลำยรูปแบบ 

 

จัดที่นั่งพัก น้ ำดื่ม โต๊ะ/เคำน์เตอร์กรอกแบบฟอร์มพร้อมปำกกำส ำหรับผู้มำรับบริกำร มีห้องน้ ำสะอำด
พอเพียง มีสถำนที่จอดรถพอเพียง ปลอดภัยและเป็นระเบียบ 
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 ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ 

มีกำรให้บริกำรที่ไม่ยุ่งยำก ไม่ซับซ้อน สะดวก และรวดเร็ว โดยผู้ติดต่อส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปกครอง       
ซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงำนจึงต้องกำรควำมรวดเร็ว กำรจ่ำยค่ำอำหำรกลำงวันจะมีเจ้ำหน้ำที่กำรเงินหรือเวรประจ ำวัน   
รับค่ำอำหำรอยู่ตลอดตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 07.00 น. - 17.30 น. 
 

 

มีกำรออกหลักฐำนเป็นใบเสร็จค่ำอำหำรกลำงวันเด็กประจ ำเดือนให้กับผู้ปกครองอย่ำงชัดเจน             
มีตรวจสอบหลักฐำนกำรสมัครเข้ำเรียนของเด็กปฐมวัย กำรประชุมผู้ปกครองเพ่ือท ำควำมเข้ำใจและแจ้ง
ข้อตกลงต่ำง ๆ ของศูนย์เด็กเล็กฯ 
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 ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ(ต่อ)  

เจ้ำหน้ำที่ทุกส่วน ทุกต ำแหน่ง สำมำรถตอบค ำถำมหรือข้อซักถำมของผู้มำติดต่อรำชกำร หรือกำรให้
ข้อมูลต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ 

 
 

มีเจ้ำหน้ำที่คอยบริกำรเพ่ือรับเด็กปฐมวัยจำกผู้ปกครองที่มำรับ – ส่ง ในกรณีที่เด็กขึ้นรถรับ – ส่ง จะมี
คุณครูเวรคอยดูแล 
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 ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ(ต่อ)  

มีกำรจัดสถำนที่เพ่ือรองรับและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้มำติดต่อรำชกำรและเด็กปฐมวัยที่ต้องมำเรียน
เป็นประจ ำในทุก ๆ วัน มีกำรจัดเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบดูแลซ่อมแซมสิ่งที่ช ำรุด เพ่ือให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้
ตลอดเวลำ มีกำรท ำควำมสะอำดสถำนที่ตำมเวลำที่ก ำหนด โดยแม่บ้ำนท ำควำมสะอำดเพ่ือให้ถูกสุขลักษณะ
อนำมัยส ำหรับเด็กปฐมวัยและผู้มำติดต่อรำชกำร 





มีกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกไว้รองรับผู้มำติดต่อรำชกำรอย่ำงพอเพียง จัดโต๊ะกรอกแบบฟอร์ม        
มีตู้น้ ำดืม่ไว้ให้บริกำรประจ ำตำมจุด และป้ำยบอกสถำนที่อย่ำงชัดเจน 
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 ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ(ต่อ)  

เปิดท ำกำรติดต่อรำชกำร ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 07.00 – 17.30 น. และเปิดท ำกำรเรียนกำรสอน 
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 07.00 – 15.00 น. ในกรณีที่ผู้ปกครองติดธุระไม่สำมำรถ มำรับเด็กได้ในเวลำจะมี
คุณครูเวรประจ ำวันคอยดูแลจนถึงเวลำ 17.30 น. 





ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรจะมีทั้งหมด 4 ช่องทำง คือ ทำง Facebook ไปรษณีย์ วำรสำรประชำสัมพันธ์
ประจ ำเดือน ทำงโทรศพัท์หรือทำงโทรสำร และทำง group line ทำงห้องเรียน 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น 

ด ำเนินกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง และร่วมก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำร         
โดยก ำหนดกรอบระยะเวลำที่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติของผู้รับบริกำร 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ 

จัดประชุมเพ่ือติดตำม และก ำชับเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรผู้มำรับบริกำรด้วยควำมยิ้มแย้ม สะดวกรวดเร็ว  
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย 

ด ำเนินกำรจัดสถำนที่ให้สะอำดเรียบร้อยอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 

ด ำเนินกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้รับบริกำร เช่น มุมบริกำรน้ ำดื่ม จุดพักรอรับบริกำร โต๊ะเขียน
ค ำร้อง พร้อมทั้งมีตัวอย่ำงในกำรเขียนค ำร้อง เป็นต้น 

 

ด ำเนินกำรจัดท ำช่องทำงในกำรให้บริกำรผ่ำน 6 ช่องทำง ได้แก่ ติดต่อด้วยตนเอง ณ ส ำนักงำนสวัสดิกำร
และคุ้มครองแรงงำน ทำงโทรศัพท์/โทรสำร ทำงเว็บไซต์ ทำง E - mail ทำง Facebook และทำง Line 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 

จัดให้มีระบบบัตรคิวผ่ำนจอภำพระบบสัมผัส พร้อมทั้งกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรด้วยบัตรคิว 



มีกำรจัดประชุมเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนเป็นประจ ำทุกเดือน เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก  

ด ำเนินกำรปรับปรุงสถำนให้บริกำรมีควำมสะดวก สะอำด และเป็นระเบียบเรียบร้อยมำกขึ้น 

ก่อนปรับปรุง 

 
 

หลังปรับปรุง 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม  

มีแผนผังกำรให้บริกำรของส ำนักงำนฯ แสดงชัดเจนให้ผู้มำติดต่อได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน 

ก่อนปรับปรุง        หลังปรับปรุง 

                                                               

 
   รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รับเอกสำร ได้ตลอดเวลำไม่เลือกให้บริกำรแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง และปฏิบัติแก่ผู้มำรับ
บริกำรอย่ำงเป็นธรรม 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม (ต่อ)  

มีโต๊ะส ำหรับนั่งกรอกเอกสำร มุมเอกสำรให้ควำมรู้แก่นำยจ้ำง ลูกจ้ำงหรือผู้รับบริกำร มุมดื่มน้ ำ มุมนั่งพักคอย 
ห้องน้ ำ ห้องน้ ำคนพิกำร ทำงลำดส ำหรับคนพิกำร 

 

   ให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรแบบไม่หยุดพักเที่ยง      

 

   มีช่องทำงให้เลือกใช้บริกำร 8 ช่องทำง คือ ติดต่อด้วยตนเอง ทำงโทรศัพท์ ทำง Facebook ทำง Line 
ออกหน่วยเคลื่อนที่ ศูนย์บริกำรร่วมในห้ำงสรรพสินค้ำ และทำง Youtube 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุร ี 

จัดประชุมชี้แจงกำรให้บริกำรเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่น ำไปปรับปรุงกำรให้บริกำร 

 

จัดให้มีกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ให้กับเจ้ำหน้ำที่ 

 

 เจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนร่วมกันปรับปรุงบริเวณที่ตนเองรับผิดชอบเพ่ือควำมสะดวก สะอำด และเป็นระเบียบ 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุร ี(ต่อ)  

จัดให้มีเก้ำอ้ีส ำหรับผู้มำติดต่อหรือมำยื่นค ำร้องเพ่ิมเติม และมีน้ ำดื่มเพ่ือบริกำรผู้มำติดต่อ 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์  

มีกำรท ำควำมสะอำด ตัดแต่งกิ่ งไม้ ก ำจัดวัชพืช ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนหย่อมหน้ำส ำนักงำนฯ                 
มีพ้ืนที่บริเวณส ำหรับจอดรถ มีแผนผังแสดงขั้นตอนกำรให้บริกำร มุม KM (QR Code) มีแป้นวำงวัสดุและอุปกรณ์
ส ำนักงำนฯ ป้ำยชื่อและป้ำยต ำแหน่ง 

                          ก่อนปรับปรุง                                                   หลังปรับปรุง 

                              

จัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น โต๊ะรับบริกำร บริกำรน้ ำดื่ม หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ Wifi อุปกรณ์
ส ำนักงำนต่ำง ๆ โทรศัพท์ พัดลม เครื่องปรับอำกำศ ห้องน้ ำ เป็นต้น 

                          ก่อนปรับปรุง                                                   หลังปรับปรุง 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์  

มีวันและเวลำเปิด – ปิด ให้บริกำร โดยเปิดบริกำรวันจันทร์ – ศุกร์ โดยไม่หยุดพักเที่ยง หยุดวันเสำร์ – อำทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

                               ก่อนปรับปรุง                                         หลังปรับปรุง 

                           

มีช่องทำงให้ เลือกใช้บริกำรต่ำง ๆ คือ ติดต่อด้วยตนเอง ทำงโทรศัพท์ /โทรสำร ทำงตู้ ไปรษณีย์/                  
ตู้แสดงควำมคิดเห็น ทำง Facebook ทำง Line และออกหน่วยบริกำรพ้ืนที่/ชุมชน 

                           ก่อนปรับปรุง                                              หลังปรับปรุง 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธาน ี 

มีแบบแสดงขั้นตอนกำรให้บริกำรแสดงให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ และมีเจ้ำหน้ำที่คอยแนะน ำ อ ำนวย       
ควำมสะดวกให้เพื่อควำมรวดเร็ว  

 

มีกำรก ำชับกำรให้บริกำรมีควำมโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม จำกหัวหน้ำส ำนักงำนฯ ในกำร
ประชุมส ำนักงำนฯ ทุกครั้ง  
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี  

แสดงวันท ำกำรและเวลำเปิด – ปิด ชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบให้ผู้รับบริกำรได้ทรำบอย่ำงชัดเจน และ   
จัดให้มีพนักงำนอย่ำงเพียงพอ 

          
 

มีป้ำยบอกทำง แผนผังจุดบริกำรตำมล ำดับขั้นตอน และป้ำยชื่อห้อง 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี (ต่อ) 
 

มีมุมพักผ่อนส ำหรับประชำชน และพ้ืนที่สีเขียว 

    

  

ช่องทำงกำรติดต่อและให้บริกำร เช่น เว็บไซต์ส ำนักงำนฯ และ Facebook เป็นต้น 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่  

ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงให้มีช่องทำงกำรบริกำร คือ ทำง Facebook ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนฯ ทำง E – mail  
ทำง Line Official และ QR Code รับค ำร้อง E - Service 

ก่อนปรับปรุง 

 
 

หลังปรับปรุง 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต  

ใช้ห้องประชุมใหญ่และห้องประชุมเล็ก ในกำรชี้แจงรำยละเอียดต่ำง  ๆ ในครำวเดียวกัน และจัดโต๊ะ 
เก้ำอ้ี บริเวณห้องโถงให้เพียงพอแก่กำรให้บริกำรผู้มำติดต่อ 

 

มีกำรประชำสัมพันธ์ช่องทำงเลือกใช้บริกำรหลำกหลำยรูปแบบ จ ำนวน 7 ช่องทำง ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนฯ 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร 

จัดสถำนที่จอดรถเพ่ิมเติม เพ่ือให้ประชำชนผู้มำใช้บริกำรหน่วยงำนรำชกำรอย่ำงเพียงพอ 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร 

มีจุดบริกำรที่ชัดเจน มีแผนผังแสดงขั้นตอนกำรรับบริกำรเพ่ือให้ประชำชนผู้มำรับบริกำรมีควำมเข้ำใจใน
ขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร และมีป้ำยชื่อพร้อมต ำแหน่งติดแสดงที่โต๊ะของเจ้ำหน้ำที่ทุกคน 

 

มีกำรให้บริกำรในวันและเวลำรำชกำร รวมทั้งมีค ำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรในช่วงพักกลำงวัน และ
วันหยุดรำชกำร เพื่อควำมสะดวกของผู้รับบริกำร 

 

 

 







119 
 

 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร (ต่อ) 

มีเว็บไซต์ส ำนักงำนฯ เพ่ือให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรและบริกำรควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยด้ำนแรงงำน        
มี E – mail และ Facebook ส ำนักงำนฯ เพื่อสำมำรถสอบถำม และขอค ำปรึกษำกับเจ้ำหน้ำที่ได้ 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง 

 จัดให้มีแบบแผนขั้นตอนกำรให้บริกำรเป็นลำยลักษณ์อักษร และมีระบบบัตรคิวในกำรให้บริกำร 

 

 มี QR Code เพ่ิมควำมสะดวกให้กับผู้มำรับบริกำร 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง (ต่อ) 

 จัดเจ้ำหน้ำที่เวรรับค ำร้อง ให้ค ำปรึกษำและตอบข้อซักถำมของผู้รับบริกำรตรงตำมควำมต้องกำร 

 

 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร อัธยำศัยดี เต็มใจให้บริกำร 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง (ต่อ) 

 ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ให้ร่วมกิจกรรม 5 ส ทุกวันพฤหัสบดี 

 

 จัดให้มีบริเวณในกำรให้บริกำรที่มีควำมสะดวกมีบริกำรน้ ำดื่ม รวมทั้ งสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ      
ให้ผู้มำรับบริกำร 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง (ต่อ) 

 จัดเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรไม่พักเท่ียง 

 

 มีช่องทำงกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย เช่น Line Facebook เป็นต้น 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี 

มีผังกำรให้บริกำรตั้งแต่จุดก่อนเข้ำสู่บริกำรจนถึงจุดกำรให้บริกำร คัดกรองผู้รับบริกำรให้ค ำแนะน ำใน
กำรขอรับบริกำรหรือช่วยเหลือเตรียมเอกสำร กรอกแบบฟอร์มต่ำง ๆ กำรจัดระบบคิวและจุดให้บริกำร 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี (ต่อ) 

มีระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร รวมทั้งมีกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่เน้นย้ ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 




ให้บริกำรต่อผู้มำรับบริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตรอัธยำศัยดี เต็มใจให้บริกำร 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี (ต่อ) 

จัดที่นั่งพัก น้ ำดื่ม บริกำร Wifi ฟรี ห้องสุขำ อ่ำงล้ำงมือ มีจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิผู้มำใช้บริกำร รวมทั้ง
จัดท ำป้ำยสัญลักษณ์หรือค ำเตือนจุดที่ส ำคัญหรืออันตรำยสำมำรถเห็นได้ชัด เช่น ป้ำยแสดงทำงหนีไฟ ทำงออก
ฉุกเฉิน มีอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งให้ใช้งำนได้สะดวก สัญลักษณ์ทำงต่ำงระดับ ปำกกำ ทีวี 




กำรเปิดให้บริกำรนอกเวลำรำชกำร เช่น วันจันทร์ - ศุกร์ ในวันเวลำรำชกำร และในเวลำพักเที่ยง       
วันเสำร์ - อำทิตย์ มีเวรประจ ำส ำนักงำน 









127 
 

 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี (ต่อ) 

มีกำรก ำหนดมำตรกำรกำรให้บริกำรในแต่ละช่องทำงที่ได้เปิดให้บริกำรไว้อย่ำงชัดเจน 




ได้มีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอำคำรส ำนักงำนให้ร่มรื่นอยู่เสมอ 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดล าปาง 

มีกำรปิดประกำศแผนผังขั้นตอนกำรรับบริกำรและแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำในกำรปฏิบัติ
รำชกำรในแต่ละเรื่องงำนบริกำรที่ชัดเจน 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดล าปาง (ต่อ) 

มีคู่มือบริกำรประชำชน เผยแพร่ประชำสัมพันธ์บริเวณหน้ำหน่วยงำน 



เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ และมีมิตรไมตรี 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดล าปาง (ต่อ) 

ประชำสัมพันธ์ช่องทำงในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนฯ 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย 

ปรับเปลี่ยนกำรจัดวำงโต๊ะท ำงำนและเครื่องใช้ส ำนักงำน เ พ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในกำรรับค ำร้องและบริกำร
ประชำชน 

ก่อนปรับปรุง 




หลังปรับปรุง
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ 

มีช่องทำงเลือกใช้บริกำรหลำกหลำยรูปแบบ เช่น ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนฯ ตู้แสดงควำมคิดเห็น เป็นต้น 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร 

มีกำรจัดท ำขั้นตอนในกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรไว้ประจ ำส ำนักงำนฯ และในเว็บไซต์หน่วยงำน 

  

มีขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ กำรให้ค ำแนะน ำ ซักถำม จนผู้มำรับบริกำรมี
ควำมเข้ำใจ บำงกรณีอำจใช้ภำษำท้องถิ่นในกำรสอบถำม 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร (ต่อ) 

ปรับปรุงและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร ได้จัดห้องประชุมส ำหรับ
ให้บริกำรเพ่ือให้สะดวก สะอำดมำกยิ่งขึ้น และในกรณีที่มีลูกจ้ำงจ ำนวนมำกก็สำมำรถใช้อำคำรอเนกประสงค์
หลังใหม ่

  

มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกท้ังสถำนที่จอดรถ น้ ำดื่ม wifi ฟรี 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร (ต่อ) 

มีกำรเปิด – ปิดกำรให้บริกำรที่มีควำมเหมำะสมโดยไม่มีกำรพักกลำงวันจะมีเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน และ  
ในวันเสำร์ - อำทติย์ หรือวันหยุดทำงรำชกำรจะมีค ำสั่งมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนนอกรำชกำร 

  

ส ำนักงำนมีช่องทำงกำรติดต่อหลำกหลำยรูปแบบเพื่อให้ลูกจ้ำงสำมำรถมีทำงเลือกได้ 

 

จัดประชุมน ำประเด็นที่ผู้รับบริกำรไม่พอใจเรื่องเจ้ำหน้ำที่ไม่ยิ้มแย้มและไม่โปร่งใส มำปรับปรุงแก้ไข 
ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ทุกคนเพ่ือให้กำรบริกำรมีควำมเป็นเลิศ 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 

จัดที่จอดรถส ำหรับผู้มำติดต่อรำชกำร ผู้พิกำร คนสูงอำยุ สตรีมีครรภ์ 

 

จัดเก้ำอ้ี โต๊ะ ส ำหรับผู้มำติดต่อนั่งรอรับบริกำรภำยนอกและภำยในอำคำรส ำนักงำนเพ่ิมเติม 

 

ปรับปรุงห้องน้ ำให้สะอำดเพ่ือไว้บริกำรผู้มำติดต่อ 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร (ต่อ) 

จัดเคำน์เตอร์ประชำสัมพันธ์เพ่ือเป็นจุดแรกรับบริกำร และให้ข้อมูลกำรรับบริกำร 

 

จัดมุมกำแฟ น้ ำดื่ม และโทรทัศน์ส ำหรับผู้มำรับบริกำร 

     

จัดโต๊ะเขียนค ำร้องและข้ันตอนวิธีกำรกรอกข้อมูล 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี 

มีกำรจัดเพ่ิมโต๊ะให้บริกำรประชำชนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเขียนค ำร้อง หรือเอกสำรอ่ืน  ๆ        
ที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงกระดำษ ปำกกำ อุปกรณ์ท ำควำมสะอำด และเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวก 

                               ก่อนปรับปรุง                                                 หลังปรับปรุง 

                

มีตัวอย่ำงคู่มือกำรกรอกค ำร้องเพ่ือควำมสะดวกต่อผู้มำรับบริกำร 



มีบริกำร Wifi เพ่ือให้ผู้มำติดต่อได้ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรที่รวดเร็ว 
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี (ต่อ) 

 มีช่องทำงกำรติดต่อที่เพ่ิมขึ้นจำกโทรศัพท์ โทรสำร และ E – mail คือ Line และ Facebook Messenger
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 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ 

จัดซื้อแว่นสำยตำและแท่นวำง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวล าภู 

ออกหน่วยบริกำรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว 

 

ปรับปรุงโดยกำรแจกเอกสำรประชำสัมพันธ์ให้ลูกจ้ำง นำยจ้ำง และประชำชนทั่วไปที่มำติดต่อรำชกำรที่
ส ำนักงำนฯ 

ก่อนปรับปรุง 

 

หลังปรับปรุง 

 



ภาคผนวก



แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประจำาปงงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนว่ยงาน  ......................................................................…

คำชชี้แแจง    แบบสอบถามชุดดนี้จจัดดทำขาขึ้นจนีเพื่อสอสขารวจัความพื่นงพื่อใจั ความผูกพันกพื่ดนี ความคาดหวดงหรออความต้องกาองการขึ้องผูกพันกามาใชุกาบรร การ เพื่อสอเป็นแนวนีแนีวทำางในีการพื่ดฒนีา
กรมสวดสดร การและคดกามครองแรงงานี และป็นแรดบป็นแรดงคดณภาพื่การใหกาบรร การใหกาม้ป็นแระสร ทำธร ภาพื่มากขึ้นจนี 

สว่นท่ี สว่นท่ี     11    ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 กรุณาทำาเคร่อองหมาย /  ลงในช่อง    ทีอตรงกับข้อเท็จจริงและ/หร่อเติมข้อความลงในช่องว่าง

ข้อ
ที่ ข้อคำาถาม

1.1 เพศ   1. ชาย      2. หญิง
1.2 อาชีพ   1. ลูกจ้าง / พนักงานบริษัท     

  2. แรงงานนอกระบบ
          (ผูร้บังานไปทำาทีอบา้น / แรงงานภาคเกษตรกรรม / ลกูจา้งทำางานเกีอยวกับงานบา้นอันมไิด้ม้กีารประกอบธุรุกิจรวมอยู)่
  3. นายจ้าง / เจ้าของสถานประกอบกิจการ / เจ้าของบริษัท
  4. ผู้จ้างงาน (ผูป้ระกอบกิจการซึ่องตกลงจ้างงานกับผู้รบังานไปทำาทีอบ้าน / แรงงานภาคเกษตรกรรม / ลกูจา้งทำางาน
           เกีอยวกับงานบา้นอันมไิด้ม้กีารประกอบธุรุกิจรวมอยู)่
  5. ราชการ / รัฐวิสาหกิจ / พนักงานของรัฐ
  6. บุคคล / นิติบุคคลทีอข่้นทะเบียนเพ่ออให้บริการตามภารกิจของกรม 
  7. นักเรียน / นิสิต / นักศ่กษา  
  8. องค์กรด้้านแรงงาน (ระบุ) .....................................................    
  9. องค์กรอิสระ (เช่น NGO)
  10. เคร่อข่ายด้้านแรงงาน
  11. อ่อน ๆ (ระบุ)................................................................................

1.3 เร่อองทีอมา
ขอรับบริการ

เร่ืองทีม่าขอรับบริการ   
   1. ขอคำาปรึกษา                                         2. ร้องทกุข์ / ร้องเรียน
           ด้้านคุ้มครองแรงงาน
     ค่าตอบแทนในการทำางาน        วันหยุด้ วันลา         สวัสด้ิการแรงงาน
     ค่าชด้เชย        ขอ้บังคับในการทำางาน      อ่อน ๆ (ระบุ) ..........……………....…
           ด้้านความปลอด้ภัยในการทำางาน
     มาตรฐานกฎหมายความปลอด้ภัยในการทำางาน      อ่อน ๆ (ระบุ) ..........………....…
           ด้้านแรงงานสัมพันธ์ุ
     ขอ้เรียกร้อง ข้อพิพาท ขอ้ขัด้แย้งในการทำางาน       อ่อน ๆ (ระบุ) ..........………....…
           ด้้านอ่อน ๆ (ระบุ) ..........……………....………………………………………………………
   3. จดทะเบียน / ต่อทะเบียน  (ระบุ) ................................................................……….……………….…
   4. ขอใบรับรอง / ต่ออายุใบรับรอง  (ระบุ) ...................................................................…………....…
   5. ขอข้อมูล / เอกสาร  (ระบุ) ....................................................................…………………………….…
   6. อ่ืน ๆ  (ระบุ) ...........................................................................................……………………………...
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สว่นท่ี สว่นท่ี     22    ความพึงพอใจในการให้บริการของความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานในสังกดักรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงานหน่วยงานในสังกดักรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน
             กรุณาทำาเคร่อองหมาย / ลงในช่องทีอตรงกับความรู้ส่กของท่านมากทีอสุด้เพียงคำาตอบเด้ียว       

ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยทีส่ดุ
(1)

1. ขัน้ตอนในการใหบ้ริการไมยุ่่งยาก ไมซ่ึบัซึอ้น สะด้วกรวด้เร็ว 
2. การใหบ้ริการมคีวามโปร่งใส ไมเ่ล่อกปฏบัิต ิและเป็นธุรรม
3. เจา้หนา้ทีอใหค้ำาแนะนำาหร่อตอบขอ้ซึกัถามได้ช้ดั้เจน
4. เจ้าหน้าทีอให้บริการด้้วยความสุภาพ เป็นมิตร อัธุยาศัยด้ี เต็มใจให้บริการ
5. สถานทีอใหบ้ริการมคีวามสะด้วก สะอาด้ และเป็นระเบียบ
6. ความเพยีงพอของสิองอำานวยความสะด้วก เชน่ ทีอนัองพกั โตะะกรอกแบบฟอร์ม          
น้ำาด้่อม ปาายบอกสถานทีอ
7. วันและเวลาเปิด้ - ปิด้ให้บริการมีความเหมาะสม
8. มีช่องทางเล่อกใช้บริการหลากหลายรูปแบบ

ชอ่งทางทีอท่านเคยใชบ้ริการ (ตอบได้ม้ากกว่า 1 ชอ่งทาง)  
     ตดิ้ตอ่ด้ว้ยตนเอง           โทรศพัท์/โทรสาร   Line / Facebook                    
 Website / E-Mail                  ระบบ E-Service       ชอ่งทางอ่อน ๆ  (ระบุ)..........................

ความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความพึงพอใจและไมพึ่งพอใจในการใหบ้ริการ ……..............................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................

สว่นท่ี สว่นท่ี     33    ความผูกพันของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานความผูกพันของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน
     3.1  ท่านมีความเช่ออมัอนในการปฏิบัติงานหร่อการให้บริการของกรมสวัสด้ิการและคุ้มครองแรงงานมากน้อยเพียงใด้

    มากทีอสุด้         มาก      ปานกลาง          น้อย   น้อยทีอสุด้
     3.2  ท่านยินด้ีเข้าร่วมโครงการหร่อกิจกรรมทีอทางกรมสวัสด้ิการและคุ้มครองแรงงานจัด้ข่้นหร่อไม่

        ยินด้ีเข้าร่วม                  ไม่สะด้วกเข้าร่วม  เน่อองจาก ………………………………………………….…………………...

สว่นท่ี สว่นท่ี     44    ความคาดหวังหรือความตอ้งการของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานความคาดหวังหรือความตอ้งการของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน
ท่านมีความคาด้หวังหร่อต้องการให้กรมสวัสด้ิการและคุ้มครองแรงงานมีการพัฒนา เพิอมเติม หร่อปรับปรุงกระบวนการทำางาน

และการให้บริการในเร่อองใด้บ้าง  (ตอบได้้มากกว่า 1 ข้อ)
     การอบรมให้ความรู้เกีอยวกับกฎหมายแรงงาน
 การทำางานทีอรวด้เร็วและมีประสิทธิุภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้้
 ช่องทางการบริการหลากหลาย เช่น ออกหน่วยเคล่ออนทีอ จัด้บูธุให้คำาปร่กษา โซึเชียลมีเด้ีย
 การเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ
 ขัน้ตอนกระบวนการทำางานทีอสะด้วก ชัด้เจน และเป็นระบบ
 อ่อน ๆ  โปรด้ระบุ ……………………………………………………………………………………………………….………………….

ขอขอบคุณท้่กรุณชให้ควชมร่วมมือตอบแบบสอบถชม
สำานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน  กรมสวัสด้ิการและคุ้มครองแรงงาน
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แบบรายงานผลการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน
ประจำาปงงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน................................................................................
คำาช้ีแแจง  โปรดบันทกึรายละเอยีดการดำาเนนนการปรบัปรงงการให้บบรนการของห้นววยงานทวาน จำำาแนกแต่ลวละประเดลน

ลงในต่ลารางดบานลวางน้ี โดยใชบขบอมูลสรงปห้นววยงานทีต่่ลบองดำาเนนนการปรับปรงงการให้บบรนการ ปงงบประมาณ พ .ศ. 2563
(เอกสารห้มายเลข 3) เป็นแนวทางในการพนจำารณาปรับปรงงการให้บบรนการของห้นววยงานให้บมีประสนทธนภาพมากข้ึน
(หากสามารถแสดงผลการปรบัปรงุการให้บรกิารเป็นรปูถา่ยได ้ให้แนบรปูถา่ยกอ่นและหลงัการปรบัปรงุการให้บรกิาร
มาพรอ้มกนั)

ประเด็นในการปรับปรุงการให้บรกิาร การดำาเนินการปรบัปรงุการให้บริการของหน่วยงาน
1.

2.

3.

4.

5.

6.

                                                                         ลงชื่อ  ................................................................
                                                                                 (                                                )
                                                                        ต่ลำาแห้นวง  ..............................................................
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2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

รวมทั่วประเทศ 81.10 82.20 79.92 78.01 82.46 84.60 87.49 89.06 90.00 90.36 90.07 90.01 91.09 91.89 92.35 92.15

กองคุมครองแรงงาน 83.32 77.29 79.87 85.07 81.72 89.14 91.91 86.89 95.65 85.44 82.68 86.09 89.14 93.88 85.66

สํานักแรงงานสัมพันธ 77.99 77.00 78.20 80.00 74.16 87.64 85.50 87.48 91.51 87.19 88.29 90.68 90.35 89.23 90.56 92.99

สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 83.29 78.75 77.40 82.67 83.35 85.00 86.03 87.77 87.91 89.54 90.49 95.15 91.45 88.17 90.69 97.59

กองความปลอดภัยแรงงาน 

- สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน 80.55 81.56 85.40 80.20 85.25

- กองตรวจความปลอดภัย 82.32 76.25 79.00 82.60 85.44

กองสวัสดิการแรงงาน 72.89 80.63 78.40 75.83 85.55 82.38 92.81 90.94 85.17 91.96 89.62 87.51 91.66 87.62 88.16 91.00

กองนิติการ 86.42 86.39 68.00 81.94 88.64 87.18 83.74 90.64 85.46 92.43 92.75 92.18 86.21 87.62 97.11 92.23

สํานักงานเลขานุการกรม 74.89 77.26 81.10 83.32 84.65 87.79 85.60 86.75 88.15 88.48 89.54 88.70 96.10

กองการเจาหนาที่ 86.45 89.97 92.97 86.89 85.21 87.64 87.31 88.68 93.63 91.32 90.87

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 84.56 91.51 93.20 81.31 97.42 100.00 98.07

กองบริหารการคลัง 84.80 91.24 82.53 88.75 84.67 86.84

กองคุมครองแรงงานนอกระบบ 88.17 90.30 94.27 92.50

สรพ.1 81.63 79.06 88.60 56.75 81.29 80.80 95.20 95.12 92.51 88.46 92.01 92.22 94.25 96.11 98.20 91.53

90.01 91.39

รอยละของความพึงพอใจในการใหบริการ

ปงบประมาณหนวยงาน

86.2193.12 89.94

ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

จําแนกตามหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2563

86.95 85.9883.37 93.23 88.0491.57
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2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

รอยละของความพึงพอใจในการใหบริการ

ปงบประมาณหนวยงาน

สรพ.2 78.68 82.59 79.80 84.29 87.33 85.82 92.13 84.78 91.32 92.91 89.28 91.20 92.67 95.40 87.02 90.18

สรพ.3 75.97 81.84 80.60 77.00 82.63 76.13 82.83 88.23 86.25 91.58 90.68 86.05 92.60 85.98 94.09 90.41

สรพ.4 79.08 78.03 69.80 62.61 73.36 83.36 80.11 93.27 92.97 92.26 93.29 80.93 95.09 87.12 93.15 92.91

สรพ.5 79.55 76.25 77.06 84.05 83.63 87.54 90.42 91.38 91.39 92.82 92.66 90.72 91.98 97.60 95.59

สรพ.6 78.29 83.75 77.80 85.31 85.08 86.43 91.46 97.72 92.20 91.47 90.48 91.02 92.93 91.16 91.45 96.50

สรพ.7 83.77 79.93 86.60 73.58 82.81 89.80 89.00 91.69 90.92 92.67 94.44 98.02 93.31 99.27 92.26 92.78

สรพ.8 80.33 82.86 69.93 80.76 88.84 86.89 89.51 90.93 96.52 94.71 92.90 93.71 96.19 96.50 92.10

สรพ.9 81.28 73.20 73.15 78.90 73.19 89.39 91.33 91.03 90.91 92.63 91.40 91.39 92.18 94.16 96.98

สรพ.10 79.26 79.75 72.80 76.58 81.50 84.10 86.41 90.58 83.09 92.70 91.85 92.27 93.45 94.57 90.74 84.50

ศปร. เขต 1 93.86 92.46 95.49 97.04 99.41 87.41 85.18 97.78 96.12 91.67 88.33

ศปร. เขต 2 81.57 90.76 93.26 91.21 89.63 85.61 86.68 94.80 96.40 95.56 89.89

ศปร. เขต 3 97.37 85.33 84.96 93.97 91.15 90.47 95.19 95.20 91.00

ศปร. เขต 4 84.21 75.68 95.29 89.34 93.59 87.24 95.19 95.25 93.67

ศปร. เขต 5 80.98 90.84 93.28 84.36 91.99 90.23 85.48 94.64 92.50 92.71 92.19

ศปร. เขต 6 92.48 98.22 92.60 86.70 90.74 75.60 99.88 96.75 97.42

ศปร. เขต 7 76.95 92.62 90.05 87.47 97.23 92.35 95.60 94.14 94.31 94.27 100.00

ศปร. เขต 8 93.26 86.85 93.41 95.08 94.88 96.32 97.60 99.53 96.97

ศปร. เขต 9 84.57 94.14 88.59 85.15 86.17 92.63 92.95 91.39 92.28 88.70 94.70
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2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

รอยละของความพึงพอใจในการใหบริการ

ปงบประมาณหนวยงาน

ศปร. เขต 10 85.65 95.48 91.03 96.40 89.15 92.25 82.82 98.09 93.81 93.43 91.63

ศปร. เขต 11 78.79 88.33 91.04 94.26 97.11 90.03 90.68 94.70

ศปร. เขต12 87.79 92.63 92.07 83.55 95.16 90.56 88.75 86.25 99.06 94.34 99.79

ศูนยเด็กเล็กฯ จ.นครปฐม 74.40 73.86 82.31 85.38 85.94 93.07 95.10 90.89 94.08 95.76 96.24 95.90 95.03 75.00

ศูนยเด็กเล็กฯ จ.สมุทรปราการ 72.20 69.53 76.88 79.49 86.64 84.47 91.36 87.45 88.92 90.36 84.94 96.47 97.28 75.78

กระบี่ 81.87 82.10 81.60 80.88 85.43 87.45 88.44 85.38 90.47 87.22 93.16 94.28 91.34 88.20 96.44 97.91

กาญจนบุรี 76.75 78.33 76.60 73.15 84.59 81.87 88.82 88.98 80.48 81.64 92.50 83.66 90.92 95.10 87.64 91.30

กาฬสินธุ 82.69 84.46 87.80 79.61 85.76 89.47 87.71 88.70 84.08 92.17 90.45 96.18 91.46 92.13 95.88 95.18

กําแพงเพชร 83.87 85.20 86.32 84.37 91.84 82.71 92.21 90.56 90.88 92.46 94.50 92.60 89.39 99.77

ขอนแกน 83.92 93.33 90.40 84.51 87.76 84.39 82.11 83.79 96.51 96.74 92.55 98.65 98.82 88.41 91.98 91.55

จันทบุรี 83.61 79.67 81.80 78.62 86.98 91.14 91.55 91.13 90.57 87.02 83.53 94.99 90.52 78.17 99.38

ฉะเชิงเทรา 78.73 84.02 79.40 65.24 76.87 73.23 88.17 86.35 90.61 87.40 88.42 89.50 92.25 95.03 90.51 99.26

ชลบุรี 64.82 82.27 76.60 72.22 73.37 66.76 80.32 82.68 74.33 78.13 79.21 84.04 90.69 73.54 85.20 87.22

ชัยนาท 87.20 81.54 91.20 92.86 95.45 88.16 90.57 90.90 89.89 94.32 93.73 89.93 93.38 91.55 94.34 90.83

ชัยภูมิ 85.18 89.23 80.00 84.05 86.15 88.74 92.45 92.75 93.89 90.87 96.47 84.10 95.45 92.40 89.68 90.29

ชุมพร 76.72 79.00 70.37 83.83 92.34 86.05 80.43 94.09 94.04 93.92 90.85 90.56 86.19 88.83 94.00

เชียงราย 86.19 88.99 85.00 88.29 88.26 87.00 89.69 88.12 91.51 88.56 87.01 91.40 90.96 93.21 95.32 78.97

เชียงใหม 82.44 83.59 82.00 79.30 81.09 81.57 89.85 86.33 88.32 89.01 88.99 91.08 91.13 90.65 83.31

78.91
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2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

รอยละของความพึงพอใจในการใหบริการ

ปงบประมาณหนวยงาน

ตรัง 84.47 87.31 84.37 85.71 89.06 90.08 92.46 90.32 89.77 90.33 91.90 91.99 91.92 94.74

ตราด 72.20 83.40 85.43 86.67 83.08 95.54 88.59 78.51 91.86 91.19 89.65 94.80 95.10 96.95

ตาก 81.45 88.00 68.59 77.02 76.46 86.57 80.77 77.87 86.12 91.01 89.45 94.19 93.84 81.01 85.52

นครนายก 84.61 84.80 78.57 88.71 93.78 94.21 92.86 89.55 92.47 85.73 92.81 89.17 83.21 95.51 95.00

นครปฐม 80.50 80.00 63.14 87.39 92.66 86.83 97.50 93.65 90.84 95.46 93.49 91.66 96.49 85.30

นครพนม 88.39 77.50 78.40 81.51 84.09 86.51 81.41 94.20 91.18 87.05 85.99 89.88 92.28 87.00 89.02 99.60

นครราชสีมา 76.83 79.60 79.40 82.49 85.49 87.07 89.93 93.02 91.52 93.25 86.85 85.22 89.97 82.29 92.22

นครศรีธรรมราช 77.06 84.66 89.40 69.49 90.07 85.67 85.57 88.28 88.75 91.23 87.24 90.94 85.67 87.36 95.30 98.97

นครสวรรค 81.41 83.59 76.80 78.80 81.11 88.95 90.87 88.81 93.43 86.22 85.06 87.03 93.02 91.13 89.95 97.50

นนทบุรี 85.42 84.17 77.20 78.18 82.12 85.09 85.77 85.72 86.52 85.64 87.17 90.74 89.76 91.28 83.96 85.66

นราธิวาส 70.00 75.80 83.32 91.50 89.45 89.37 86.15 82.83 86.75 87.22 89.36 94.13 91.39 92.50 89.17

นาน 86.58 74.83 85.80 73.10 91.78 89.34 94.26 93.72 91.51 93.67 87.41 91.46 94.57 92.22 90.37 96.64

บึงกาฬ 81.87 93.46 97.19 98.53 90.14 88.34 89.12 97.16 98.20

บุรีรัมย 86.26 78.00 82.60 66.58 89.79 90.39 86.75 86.95 95.39 98.08 88.91 91.20 90.41 90.19 93.79 88.00

ปทุมธานี 85.33 76.20 78.20 85.24 80.43 93.42 93.97 89.58 90.35 81.36 78.47 88.56 97.16 88.54 88.33

ประจวบคีรีขันธ 88.57 87.25 93.80 80.75 83.59 90.23 89.01 93.28 90.70 87.95 88.02 87.02 90.23 87.70 91.82

ปราจีนบุรี 84.75 83.80 73.83 82.99 82.89 87.56 85.65 85.65 85.60 87.47 88.58 79.08 99.61 82.81

ปตตานี 87.33 82.60 83.31 90.75 94.14 87.61 95.15 91.04 93.23 89.65 83.13 96.74 92.50 85.28

 149



2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

รอยละของความพึงพอใจในการใหบริการ
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พระนครศรีอยุธยา 86.38 87.07 85.00 78.91 70.63 79.46 94.28 96.97 97.26 96.47 96.52 97.44 97.17 97.92 95.31 91.73

พะเยา 85.85 80.74 85.60 89.26 85.17 90.75 95.00 87.99 90.57 85.36 90.67 91.06 87.11 91.57 93.29 97.21

พังงา 79.87 78.00 77.98 79.93 83.70 92.75 87.87 88.21 93.12 85.39 85.47 80.75 89.87 84.59 93.00

พัทลุง 93.40 89.74 89.43 92.14 82.89 93.04 90.50 92.28 89.22 96.18 88.21 90.86 89.89 97.12

พิจิตร 82.38 80.60 72.51 90.61 91.43 87.36 87.28 82.85 94.74 91.30 94.82 96.83 92.72 91.67 95.02

พิษณุโลก 81.17 81.28 88.00 82.34 83.18 88.13 86.48 94.50 88.61 92.97 89.60 93.21 88.80 90.26 86.75 91.14

เพชรบุรี 81.25 87.67 85.40 65.92 83.96 90.90 86.49 79.14 93.78 96.96 90.30 86.77 81.06 86.85 89.73 96.82

เพชรบูรณ 89.97 80.60 80.51 90.73 87.13 87.53 90.18 86.01 93.15 92.17 92.62 92.91 90.07 89.76 89.45

แพร 94.45 87.84 85.00 83.29 87.26 87.93 85.11 87.15 88.06 86.53 93.35 93.65 96.86 90.34 93.51 91.18

ภูเก็ต 86.01 82.21 77.60 81.27 78.71 92.29 85.54 88.62 89.16 87.55 82.32 92.13 94.02 94.54 90.18 87.80

มหาสารคาม 79.32 90.99 84.20 73.70 86.64 90.98 94.66 94.13 93.06 92.84 92.37 87.33 92.32 96.72 93.35 91.73

มุกดาหาร 79.94 83.20 92.18 86.25 94.41 96.19 92.99 96.70 98.88 88.48 83.76 92.00 96.25 98.22 95.92

แมฮองสอน 82.86 73.75 86.80 88.13 94.60 88.96 93.24 86.63 94.32 93.06 98.64 97.48 94.21 96.00 88.06 95.61

ยโสธร 81.64 86.59 85.86 79.20 93.97 90.34 92.46 85.64 95.79 93.77 87.24 92.00 97.35 89.22

ยะลา 76.14 82.80 80.69 76.15 90.54 93.01 93.31 96.25 94.93 94.11 96.01 96.61 82.88 92.50 85.00

รอยเอ็ด 76.75 85.40 84.67 75.57 87.62 84.97 70.32 99.90 96.30 92.31 96.50 97.59 97.67 97.55 96.39

ระนอง 81.59 84.00 83.60 78.60 78.72 87.41 90.75 88.58 95.12 90.80 95.58 88.23 92.06 95.03 89.97 83.13

ระยอง 81.12 77.96 72.60 81.05 81.23 77.28 91.77 92.31 88.14 85.35 84.02 82.94 89.20 83.65 93.83
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ราชบุรี 92.45 84.00 85.80 76.79 82.36 84.51 85.81 87.60 90.39 92.01 92.19 97.05 93.18 95.36 93.42 86.34

ลพบุรี 84.59 82.83 89.80 81.82 80.78 88.13 90.30 89.54 93.10 96.56 89.44 87.73 91.10 89.35 94.58

ลําปาง 85.29 84.03 75.20 74.26 79.43 86.15 92.67 88.80 85.51 96.13 92.68 87.33 91.60 87.70 88.37 87.64

ลําพูน 84.98 81.34 76.60 78.09 80.78 75.11 87.35 93.71 84.91 89.16 91.95 90.72 91.87 81.93 96.32 98.53

เลย 85.58 80.93 76.00 68.61 70.96 85.96 81.64 88.98 89.26 87.28 83.33 84.78 77.01 92.18 87.41 97.50

ศรีสะเกษ 88.13 86.36 84.60 84.33 81.02 86.41 86.78 90.33 95.58 97.33 92.37 95.67 97.61 92.83 93.13 90.00

สกลนคร 81.84 75.60 84.08 96.93 86.91 86.77 92.69 89.98 94.51 95.56 98.43 79.89 88.85 84.45

สงขลา 81.37 77.27 83.00 81.56 82.57 80.67 79.93 87.58 89.55 88.23 91.73 94.68 88.75 87.36 89.27 93.45

สตูล 77.50 80.80 85.80 76.32 77.79 83.83 97.22 84.88 93.94 94.37 91.43 91.50 93.56 95.23

สมุทรปราการ 78.11 74.89 73.20 83.51 72.68 80.64 82.17 81.00 81.59 83.76 81.47 77.77 83.12 86.52 87.38 100.00

สมุทรสงคราม 80.34 76.00 75.60 71.43 83.22 87.12 85.48 87.45 90.73 86.26 80.53 94.05 95.90 87.54 95.74 94.00

สมุทรสาคร 78.43 74.78 75.60 69.30 77.70 81.59 79.79 83.41 90.74 91.02 83.23 87.16 91.21 86.05 90.00 89.05

สระแกว 89.42 89.20 77.83 83.82 93.00 88.82 88.63 94.29 81.93 97.66 93.22 91.29 98.24 95.48 94.47

สระบุรี 78.59 77.69 79.40 79.84 81.22 80.80 87.90 83.02 87.18 90.56 89.80 88.94 81.09 89.85 96.74 87.06

สิงหบุรี 79.92 87.40 78.69 83.30 87.60 95.42 93.11 97.60 94.26 93.66 95.46 96.90 95.93 93.88 96.38

สุโขทัย 84.14 69.96 89.72 92.35 95.77 89.58 88.39 91.89 96.25 89.63 94.13 88.16 89.46 97.97

สุพรรณบุรี 81.53 81.80 86.80 66.20 84.80 90.07 84.62 90.08 89.54 96.73 94.63 94.11 93.18 94.40 86.36 91.92

สุราษฎรธานี 85.19 86.18 91.00 71.03 83.92 85.69 83.38 86.96 86.66 89.65 86.80 91.62 83.51 85.34 87.33 93.04

 151



2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

รอยละของความพึงพอใจในการใหบริการ

ปงบประมาณหนวยงาน

สุรินทร 81.50 86.25 86.20 94.77 86.76 81.38 86.93 90.77 88.60 83.74 79.78 87.74 90.90 88.75 84.38 93.05

หนองคาย 91.58 82.98 88.60 87.93 85.61 91.49 86.28 89.41 93.71 94.14 94.26 87.29 93.92 96.41 91.76 98.64

หนองบัวลําภู 86.32 83.60 89.16 90.44 87.66 85.54 94.21 92.11 94.76 93.19 98.25 94.90 99.41 93.77 92.27

อางทอง 91.88 92.25 88.40 84.90 86.87 86.39 85.48 89.12 87.43 87.40 86.75 83.96 90.63 73.40 89.71 93.33

อํานาจเจริญ 87.67 83.13 87.00 63.20 82.18 83.20 76.77 94.53 94.97 87.24 90.97 86.60 96.59 95.17 91.54 93.78

อุดรธานี 88.72 90.82 77.00 92.56 77.27 88.51 89.06 88.53 83.64 90.33 91.52 84.85 86.86 90.06 92.21

อุตรดิตถ 81.25 90.00 84.08 82.72 86.54 87.52 89.57 94.80 99.31 97.38 95.68 96.77 90.95 95.71 99.72

อุทัยธานี 88.85 94.58 85.40 85.70 92.59 84.54 82.44 86.36 88.42 91.86 85.61 90.39 95.51 93.52 93.43 94.69

อุบลราชธานี 86.33 80.00 84.31 93.10 87.32 86.51 86.60 95.66 92.70 95.66 82.56 94.55 90.65 93.75 95.63
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